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1. Enkelte Be~rkninger vedrørende Tiden fra 9' April
1940 til den

29'

August

1943.

Som bekendt havde 3evillingerne til Nybygninger til Søværnet været meget smaa siden Afslutning af Verdenskrigen
1914/18. Samtidig var Søværnets Beredskabsbeholdninger blevet
reduceret i en saa st,.erkt foruroligende Udstrækning, at Direktøren for Orlogsv~rftet i 1933 fandt sig foranledi ~et til at
ad.vare derimod.
La Krigen, der tog sin Begyndelse i Septc., ... li Er 1939, var
i Sigte, forøgedes Nybygningsbevilling6rnc ekstraordinært relativt kraftigt, samtidig med at man vt::d særlige 3eredslcabslovc still~d0 storG Beløb til Disposition for Indkøb uf Tio~
redskabslagre, uden at der dog var hverken Tid 1;;,ller M:idler
til at skab~ egnede og passondo beliggende Bygninger til Beredskabslagrt_.n es Opbevaring. I\ie"rinGininistoriet havdo endvidere overfor OrlogsværftE;;t fordret en Række Nybygninger iværksat og forcGret frem, og Mcterinleindkøbenc hertil og til
de J3eredok,.bsb0holdninger, der hurtigst muligt skulde skabes,
blov fremmet cd' al Kraft, roen do nævnte Beslutninger blev først
truffet, da Efterspørgslen vedrørendo Materialer var saa stor,
at det var meget v~nskeligt at opnaa Materialer lev0ret. Da
den tysk0 Besættt;lse af Danmo.rk den 9' April 1940 fandt Sted,
var Orlossværftet af de næYnto Grunde stærkt b8skæftigGt. Arbt;j dorst c.bon nnd:rog sc,,·;lodl-S c21.. 1200 ]'_ r~nd - en }3Gskæftigelse,
som rnaa nnses høj for de Væ::cftsL'. nlæg, som blev Ru-;ultatGt af
de Indskrænkninr;er i ForbindGlsG med stærkt }:.J?.. ~ikr,1vede Ombygninger, som hc.vde fundet St1;;.d. i Hcnho:!..d til 1ovcYh" af I-~c.rts
1924.

Efter B\;sættolscm ~f D· næ2.Tk blev Holmens og dt.rL'll:ld ogsr..a Orlogsværftets Virksomh0d vid(.;reført uden 6.ir .:.ktE:: InJgribGn fra tysk Side, me;n i Heriliold til Marineministeriets Bestemmelsu blev Arbsj det ve;drørendG un Række Nyby:.:jni:nger (bl.a.
Torpedoba:~dt..ne 11 Naj.J.den 11 oe 11 Nymfcn 11 og ut W:vrins1)cktionsskib)
sta nds~t, og ~aterialoleverancern~ dertil nnnull0ret. Endvidere 'Llev r"l t ?lyvcmns kinnrbuj dG - derun.der de:n l r.ngt fremskredne Bygning ~f 12 Stk. L MI JcgerG - st andset, hvorefter
Flyvemnskinv&rkstedt.:t blGv ovurlhdt Luftm:; ,rinGn til Opbeva1

ring af Flyvem;,.. skiner, som var f j ornet fra Luftmarim::stationerne paa Grund af diss e s Ovortag0lse til Brug fra tysk Side.
Af de nævnte Aarsager blev Arb c jd&rstyrken reduceret til 900
Mand, men efter lcort Tids Forløb atter forøget, idet Orlogsværftet for at hidføre fuld Beskæftigelse ved dansk Arbejde
iværksatte forøged e Bestræbelser for at erhverve Reparationsarbejde vedrørende andre danske Statsskibe m.m. Mulighed0n for
Opretholdelse af fuld .Beskæftigelse ved dansk Arbejde forøgedes nogle Maaneder senere yderligere, da de st~ndsede Nybygningscrbejder (med Undtagelse af Flyvemnskinby6 ningen) genoptages i September 1940 i Henhold til ]).~arineministeriets Bestemmelse.
Paa Grund af den som Følge af Besættelsen indtraadte Afspærring blev Materialeanskaffelser yderlieere vanskeliggjort
i meget høj Grad, og først efter le.ngvarig e Forhandlinger opnaaedos Levere.ncer fro. Sverige, dels til Minefartøjerne 11 Lougen11 og "Laale.nd 11 og dels til Torpedobaadenc 11 Nn.je.den 11 og
11 Nymfen 11
Fra tysk Side blev der straks efter Besættelsen gjort
forskellige kraftige Forsøg paa at faa Arbejde udført paa Orlogsværftet, men dette indtog fra første Begyndelse det StA.ndpunkt, at man ikke kunde paatag& oig saadanne Arbejder, idet
der samtidig henvistes til, at et Samarbejde ikke kunde effektueres bl.a. under Hensyn til, at det vilde medføre Indgriben
fra tysk militær Side, ligesom det vilde berede sto.re Vanskeligheder, hvis Orlogsværftet som dansk Statsinstitution ekulde
afregne med tyske Myndigheder.
De tyske Myndigheder lod som Følee heraf sine Arbejder
her i Landet udføre af Privatværfterne, medens Orlofrsværftet
udelukkende udførte Arbejder for Institutioner under Merineministeriet eller unC:.er a.ndr1;.; I\linisterier, a.lt imedens man :fra
tysk Side uncerkaste~e Orlogsv~rftet forskellige Untcreøgelser,
som foranstaltedes ved ecntagne Besøg af Chef des Wehrwirtschaftstabes Danemark, Fregattcnkapitan Dr.Forstmann under Ledsagelso af en Stab af Specialister. Ve~ disse Lejligheder drøft0des flere tyske Forslag om Optagelse af tysk Produktion. Orlogsværftet gav fylc.estg~renc.~ e Oplycning8r om de danske Beskæftigelsesmuligheder, cl er var taeet i Brug og viste c.erigennem,
at Orlogsværftet var og vedblivend e kunde paar8gne at v@re fuldt
beskæftiget med danske Arbejder.
Da det stadig kunde godtgøres fra dansk Side, at Orlogsværftets Arbejderstab atter var i Overensstemmelse med fuld Udnyttelse af Værftsanlæggene, bortfaldt eft erhaanden de tyske Bestræbelser for at tilføre Orlogsværft et tysk Arbejde, og Mulighederne
for Opretholdelsen af dansk Beskæftigelse paa længere Sigt forøgedes, e1m tidligere anført, yderligere i nogen Grad, efter at de
standsede Nybygningsarbejder i Henhold til Marineministeriets Be-
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stemmelse atter var bl8vet genoptaget i Sept8mber 1940, selv om
de omhandlede Nybygning€r ikke kunde fremmes særligt hurtigt,
fordi Materialevanskelighederne stillede sig hindrende i Vejen
i saa Henseende. Erhvervelsen af Reparationen af andre Statsskibe o.l., fortrinsvis eaadanne, hvori indgik Maximum af Arbejds·lnn og Minimum af Materiale:r°gtil et Beløb a.f 2 ,45 Mill.Kr.
mod 1,14 Mill. Kr. i Finanaaarct 1939/40 , anvendtes principielt
som Beekæftigeleesregulator. Derimod viste det sig hurtigt, at
danske Privatfirmaer, som udførte tyske Arbejder, iværksatte Bestræbelser ~or at faa forskellige Leverancer fra Orlogsværftet
for at udnytte de af dette erhvervede Materialer, men saadanne
Tilfælde elev nøje undersøgt fra Orlogsværftets Side og afslaaet under Henvisning til Orlog~værftets egen M~terialemangel og
egen Beskæftigelse.
Orlogsværftet har i et enkelt Tilfælde været anvendt som
Underleverandør til en af Søe.rtille·r iets Leverancer af Øvelsesa.mmun.i tion til den tyske Værnemagt, hvilken Underleverance i det
paagældende Tilfælde bosted af Støbegods til 132 Stk. 21 cm Granater. Da Orlogsværftet maatte anse den ~f Søcrtilleriet tilsendte Anmodning for at bero paa en principiel Fejltagelse, som Marineministeriet burde tage Stilling til, indankede Søartilleriet
Se.gen for Marineministeriet, som derefter ved Skrivelse M.2319
Jou.rn.M.187/1941 af 5' April 1943 Bnmodede Orlogsværftet om ut
levore det omhendlede Støbegods mod Materialekompensation (19 t
Raajern og; t Cinders) fra den tyske Værnemagt gennem Søartilleriet. Af større Materialeleverancer fra Tyskland skal omtales,
at Søværnskommandoen, da denne i Marts 1941 saa sig tvunget til
at udlever& 6 Stk. Torpedobande af 11 Dragen 11 - og 11 Glentcn 11 - Type~ne til den tyske Marine, fik dennes særlige Tilsagn om at ville udvirke, at Orlogsværftet gennem Wehrwirtschafstab Danemark
og i Henhold til Orlogsværftets Mængdcspecifikationer skulde kunne indkøbe Material~r ( Staal af specielle Kvaliteter, Kobber,
Tin o,lign.) til 6 Stk, tilsvarende TorpGdobaade, som Marineministeriet vilde foranledig~ sat i Bygning. De omhandlede Materialer blev leveret - omend med nogen ?orsinkelse - og de blev oplagt i særligt La.ger. Bygningen af te ::ævnte Torpedobasde blev
derefter paa.begyndt, og var :rc"j fremskre:d.et, da Begi ven.."1.ederne
omkring den 29 1 August 1943 indtraf. Bl.a. stod 3 af Fnrtojerne
paa Bedding.
2. Tid.en fra den 2~' August_._til den 29' __ November

1943_•

Den politiske Spænding i ~iC.cn før den 29' J1ugust var vel
mærkba~, men Bedømmelsen af, hvorvidt de fra tysk Sice fremsatte
Trusler skulde tagas Rlvorligt, var vanskelig· o& ontnu en Uge før
den 29' August ikke særlig pGssimistisk. Den 21 1 .i~ugust drøftede
Direktøren for Orlogsværftet med Vicendmiralen, hvorvidt c1et kunde anses forsvarligt, at førstnævnte po.c..begyndte en planlagt Ferie

4.

i Th,\ ilde UJed clet Resultat, at Vj_ceadmiralen iLh.e ruente, ~t en
1

Udsættelse kunde anses :pa·:-i.1c-ræv et eftersom den spændtE:: Situation
muligvis v~r af forbigaaend9 Art.
I Lø"bet af den efterfølgende Uge var Direkt0.t:·en i Forbindelse med Underd irektør Nøring, der ikke paa noget Tidspunkt besad
Underretning a±' foruroligende Art. I Overensstemmelse hermed var
Underdirbkliørun Lørdag don 28 1 August, da Dire ktøren lidt før
Kl. 14 satto sig i t~lefonisk Forbindelse med Orlogsværftet, hvor
Underdirektør Pouls ~n var til Stede, rejst paa we8k-end til Nordsjælland, lieesom Underdirektar Otzcn havde forladt Værftbt ved
Arbejdets Oph0r Kl. 13.
Underdirektør Poulsen m0ddGlte, at hverken Orlogsværftet eller lV!atoriolinspektionen havd e modtaget nogc..:n særlig Und 0rretning
om Situationen, og at beg ge di s se I11.stitutionors sno.v e l som Søminevæsonets og Søurtille riets P e rsonal havde forladt Holmen v ed
Arbej dstidons nor:r:w.le Ophør - Ia. 13 0 • Derimod havde Underdirektøren tunidd1;;lba:rt før Sentalen kom i Dtand faaet M1.::ddelelsc om,
at det militære Personel ~.fclge OrdrG var forblevet til Tjeneste.
Samt idit; me d del te Unde:r•:..irektoron paa Foran.lodning, at der heri
ikke vo.r no6 0t særligt foruroli~~cn1do, do. li0 ncnde Por,1nst:::.l tning
var truffet tidlig ere, samt at d2r i l.:ke forelc.c.. Oplysninger eller Forhold. so.ro. burd0 form1lod:\gu .Afrejse til Kc1)enha.vn.
Under d isse OI!lstændighoder orfarede Direktori_,n for Orlogsværftet intet om Si tur.tionons glvorlige Udv:.klir.,{~ for Sondo.g l!.,ormiddag, da dut i RaciouGsendelserno blev mcddolt, at dur fr~ ~ysk
Side var erklæret Undtn.e;<.; ls0stilstand m.m. i Do.m18.rk, hvorefter
der straks blev truffot Foranstaltnin~; til Afrejs e pr. Cylrle til
4
Købe:nhr-~vn, hvor Ankomstem fr..u:i.'"~-'c Stec. Kl. 17 5. Her var ingen TG 1:;n
paa Genore.lstrejke, saale:::d c s som Rygter havde fort a lt, men stærkt

°

bevæbnede tyske Soldater vri.r- prv1. Post v0C. e.lle meru b0tyc1ningsfuldo Vej- og Gndckryds. De~; lykkedes hurtigt at komme i Forbindelse med Undur(~irektor Otzen, som i :t'aa Orc. r:1Gdd1...lto om do IJili-tære Sammenstad, d0r havde fu.nd.et 8-tod, o.ra Flaac~ens Sænknini.; og
o:c.r Holrnens B0scBttels c 0amt o~ Afvæbning os Internering af e.lle
paa Tjenestestc ue t værendo P ursonGr. Efter gentagne forgæves Forsøg paa at komn ø i F, rbind . . lsc mE::d Mr.rino:mini.st e:r·iot oc Efterretningsstation8n inrllmld t o Dii:·oktor011 G.e 3 Unclerdirektorer -cil et
0
Mode i sit Hjem R:.i.. 19° , til hvi:.ken T~d mnn h,,.,_vdc br~igt i Erfaring, Underdir e ktor No ring vil('. o kunne væro til St G(~e .
Paa Mo <et g ~v U11C0ru irekt o r Poulsen Meddelelse om? at han
e fter forr.T;ives tulefoni sk H,j nvencl c.lsG -bl. o.. under .Anvendelse
af fortrolir;ø Nur.!:::-G - +il forslcGllit.~E: Sov.:ernsr.wnc.icher. or havde
aflagt Bes oc p [.W, Orlo1;5sværft<.3 t i Lobet r.:.:f Sondf-'.g ]'or1._iddaG, fo:rst
og frc!illlest for at c..nnne sili; ut Begreb o:o Forholr:ene ~ nen tillig e for l:'..t orkyn('. i .:-.:; o siiS on d e-~ vecl Elektricitctscentro.len tiJ

tj E:..nGstevwren(t:: Pursonel, 012 hvis Stilli11t3 o,·; :3ch:.::.nc~liw~ fra
tysk Sic'.e ~er i 1le:o foreliGf..5l;1Jdc Situation ktm~lo furu · Sc8ttGs at
h~rske speciel Uklarhe~.
LGt frew.,: ik af n:.;v::ite 1,~v~-:._elelst:, at Holr.en bl0v stre!li;t
bev,J,--;t ut, oc nt ,..\(~_g2.n,J kun var hl0vet tillac.t efter o:n personlig
KonferL.nce ned 0 en in·.1 s,~:~te Kor-,::u1:ndent Korv~ttenkapi tiin Bluh.--::i.,
dor hr..vc.e E.Jtableret Vt:.ctposter pac, alle Veje og i:1rour S':l.r:t ved
AdgaTit;eno til do sænku(e Skibe. Elektricitetsce:ntralc.ns Omi'orL'.it1re arbuj t: L!.:7..0 uden Tilsyn, ic~et c..en vagtho.vo:n(iu ~1:askinr:ioster
':hor.isen var brat:·t til Internt:rin[.; pan Lu.f ~rmri11ost a ti0nen.
Iovrigt var det Un~crdirektor Poulsens Opfattclsl;, at A~G:1.11gun til Holmen vilc:.e v;:~re lukket den pr~afol_;c.;n( u Mc,ndag, nen
noc. et pao.lirloli~ t i saa Hensoendc kuncJ.<.:: selvfol~·'. eli:;; ikke oplyses.
Mo c1..ets Hovec1for;-.1aal var iovri:~t [-1.t træffe Beste:i:.u:wls e or::1,
hvorleces Orlogsværftets ~eQel~o burde optræd e, forsaRvidt der
e.en pae.fol1:ondc T~r~nc. ag blev givet li.dc;nn;~ til Holnon for Arbejc1e•rG o,~ Funktionærer, og f orsan.vic:t i~c tte Personel 1:ioc'!.t~ til Tjoneste paa de respektive 11.rbejc:splc.,:::ser i Overensster:u:iclse r,1eci.
i1ut uc1..stedte Opraab, som fordrec:.e, at ··•,lle civile skulde node
til c:eres sæc2vanli.~o Virksonhe c1 0 1;_ i L1oc.sat Falr! vilr~l:l blive
straffet f::,r at hanc'. l u i Mo clstri "'. ne c:. det ved sn.r.:1::rn Opraab udstedte Str1Jjk0forbuc1...
Til Belys11in,; nf -~o Synspwfr.:t er, •~:. or v~r fre11!1.:irekenfe, skal
C et nnfores, at Lot2.orne:: af Orlo ~svr.3:;,"'i'te.t o,; Uc.t criclinspektionon, soo er milit:.;;irt uC: c'. r'..nnGt 0 ,_· opdre.c;et, har altid r..nsct dere::s
Tjeneste v0~ Mat~riellots Sk~bclse OG Oprethol~else som on intef!rGr Gm:c Del af S,J v:.:Jrncts oili tære Virksori.hEY2.. I Ovorensste!!loolse hl.;rrae~l he.r dE: pan • ..; l c.":.enr~e L ,:; ,·.Gre st ,..;dso virket uc1 fra tilsvarende Synspunl:ter

oc

følt si,· s um militcJre, hvorimcd Loveiv-

1922 paa F::iranle t". n if\:. uf SovcJrnE:t lat:~de Vnl-:;t p~a
i for:.-itel Henso011(1.e L ~~mwm S JV~rnsl0ven nt anse nævnte Purounel

ni11p:sr.1at~t0n i

1932 r..tter optcgcs i
Officers,:ruppcn fJr ,,.tter voc1. S t,v1.JrnslJvcn nf 1937 at blive op-

som civilt, ins.til c et ve c1 Sovær.nsloven af

f,Jrt s on civilt Pers 1ncl. Pan Modet s r1a man klart r1.c V2.nskeli 1-~-hec'.0r, sera c1..enne H,!;.ncllemaade kunde berec1.e, no.ar Orlor;sværf'tots
og Materielinspekti-)nens Ledolse overfor c1..e tyske r.Iync1ir;;hec1.or
vilc:e erklære sic:S s•Jm ruili t .s :irtekniske Officerer, der s ;In snadanne ifoJ.l:.e Haa 13konventionorne ikke skulc:e kunne anvenr:1..es til tyske Tjenesteformaal. Paa den anden SiL~e herskoc1e der Kln.rho0, ove:r, at ,r:;anske scJrlir~t. Soofficorne i ..:~lmincl.elir;hocl - tr.::cls dores
mc.Jdsatt6J Opfn.ttelse i IJ1redsti::l. - vilde vwre blandt dem, som fanc'.t
r..1et forkasteli::.~t 9 Qm clet omhandlccle Pers:mGl i den foreliGCrt.mc:e
v,:mskelic~e Si tu!:..tion bøj ed~ sir:: fer de "~ennem Sov&rnsloven slcab-

t e Forplir3tE:Jlser til at optræde

civile Er:1.boc!sr.:iwnd.
Bevidstheden om i~cnnem ua~~o ~ar nt hav8 arbejdet u~ fro
S8li'

mili t:.::ire ~ynspunkt e:r O!~ som en int e::rer0nrl0 D0l ef Sov. .;;irnot oc;
feir <:uttes mili t:2re FJr;nae.l f ...rtG til Boslutnin::;on :)n at fol,:;e en
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Fremgangsmaade, der skulde være i Overensstemmelse med Mødedeltagernes militæ:re Opfattelse. ~er var imidlertid tillige Enighed
om, at man ikke burd~ svigte det Orlogsværftet og Materielinspektionen u.nderlagte Personel ved at stille dette overfor vanskelige
og ansvarsfulde Problemer, hvis Løsning nævnte Personel vilde staa
særligt daarligt rustet overfor, saafremt Lederne udeblev.
Derimod tillod den knappe Tid, der var til Disposition under
Hensyn til den fra tysk Side paabudte Spærretid (Kl. 21), ikke at
fastlægge Fremgangsmaadens Detailler, hvis Art og Natur iøvrigt
tillige maatte være afhængig af de Forholdsregler, som fra tysk
Side vilde blive iværksat.
Direktøren traf derefter følgende Bestemnelser:
At Ledelsen skulde give Møde Mand.ag den 30'August om Morgenen
umiddelbart efter normal .Arbejdstids B~gyndelse Kl. 800, forsaavidt Adgang til H~lmen blev tilladt, og Personellet var mødt,
.§!:i man skulde sætte sig i Foruindelse med dettes H0vedorga-

r. . isa ti~ner for paa bedst mulig Maade at varetage Personc!llets
Interesser overfor eventuelle tyske Fordringer, samt endvidere
Ledelsen skulde fra trede, saasnart der fra tysk Sis.e blev
forlangt Udførelse af Arbejder, der laa udenfor normale danske
Formaal.
Mamag Mergen viste dat sig, at Indgangene til Hokmen
var besat af tyske Yærnemagtssolda ter. De kontroll'3rede al Indpassage, menn havde aabenbart Ordra til at lade alle, som fore~

viste Legitimations- og Adgangskort af de hidtil anvendte -Typer,
indpassere. Alle v~je, Br~er o.l. var besat af lignende Vagtposte~,
hvorimod saadanne ikke fandtes paa. det af Orlogsværftet i egentl:tgste Forstand benyttede Terræn.
Der fandtes helle r ikke tysk Personel i nogen af Orlogsværfte~s
Bygninger. Særligt stærkt bevogted8s Nyholm (hvor det militære
Personel, der havde været til Tjen~ste Søndag Morgan, var interneret) og Adgangen dertil.
Orlogsværftets Aruejder~ og Funktionærer havde givet Møde paa
de sæd'Vanlige Arbejdspladser.
Underdirektørerne foretog straks en Rundgang til de dem undG~lagte Værksteder, Eeddiuger, Dokker og a~dru Arbejdsplads~r samt
i de forskellige Kontorer, ligesom Direktøren foretog en lignende
Rundgang til Administrationsbygningens Tegnes tuer og· . Kontorer~
idet der desuden skuld~ lægges Vægt paa at samle Indtryk af Personellets Oplevelser efter Indpassugen til Arbejdet samt at danne
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sig et Overblik over, hvor Flaadens Skibe var sænket, ~,i hvilken
Udstrækning de ved Orlogsværftet liggende Skibe og Nybygninger samt
Værftats forskellige Anlæg og Bygningar var gjort ubrugbare.
Navnlig Personel, der var indpasseret over Bommens Vagt, havde
været udsat for Anvendelsen af Forskrækkelsesmomentet fra tyske
Soldaters og Underofficerers Side. Der berettedes sae.ledes "fil, at
der allerede ved Toldbodfærgen paa højlydt Maade var blevet truet
med, at hvis der blev for ~taget Sabotag~forsøg e.l., vilde ullerede
det første af disse mt::dføre, at 25 Personer blev udto.get for omgaaende at blive skudt, samt at str8nge Straffe vild~ overgaa de
Personer, der gik ombord i noget Skib.
Arbejderne og Funktionærerne optraadte roligt og besindigt,
men Sindene var en Del opskræmt p'.lE. Grund af den herskendu Uvidenhed om, hvad der vilde ske.
Orlogsværftets Bygnin6 ~r og Anlæg, som ifølge gælddnde Bestemmelser h~vd~ været underkastet Flaadestationens militære Tiispositioner
i Tiden fra .Arbejdets Ophør Lørdag Kl. 13co til Halmens Besættelse
fandt Sted, vur ubeskadiget, og de ved dets BolVErker liggclnde Skibe,
hvoriblandt befandt sig de under Udrustning værende Torp~doba:.::.de
"Naje.den" og "Nymfen", var ligeledes ubeska diget. Darimod var
Flydedok Nr. 1., hvori denund8r Undervandsbaadsdivisionens Bev.,gtliggclnde Undervandsbac:.d - "Havfruenr: - henlaa under Reparutir.-n,
sænke~ ved Divisionens Foranstaltning. Derved v~r det blevet muligt gennem aabentsta~ende Bundvantiler og Luger ut efterlade
11 Ha.vfruentt i fuldstændi
5 vandfyldt Stand.
Flydedok Nr. 2., hvori Torped:baaden "Narhvalen" henstod
under Hovedreparation uden E:tt have Maskineri og Kedler ombord,
var ikke sænket. Flydedok Nr. 3 og Tørdokken var li~eledes ubeskadiget.
Fra tysk Side ha vde man besla glagt Holmens Automobiler, saa
at Orlogsværftet var afskaaret fru at bruge dette Tr~nsportmiddel.
Endvidere var Nyholms Talefoncentral besat med ukyndigt tysk
Pers~nel, og T~lefonanvendelse var derved umuliggjort.
Direktør8n bestemte, at Personellet :mkulde sysselsættes ved
~et sædvanlige Arbejde, idet dog indtil videre ingen m~stte arbejde ombord i Nybygningerne.
Kl. 0930 indtraf kontraktantaget Ingeniør ved Søminevæsenet
Jørg~msen hos Direktøren for Orl~gsværftet og henviste til, at
Søminevæsenets øvrige Ledelse ikke var mødt, hvorimod Arbejdera
og Funktionærer var til Stedeo Ingeniør Jørgdnsent s om oplyste,
at Arbejderne befandt sig paa Omklædningslok:1lerne, udbad sig
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Direktiv for, hvorledes han skulde forholde sig. Paa den givne
Foranledning meddelte Direktøren for Orlogsværftet, at Arbejderne
burde sendes til Arbejdspladserne og der i størst muligt Udstrækning beskæftiges med normalt .Arbejde, men samtidig advaredes imod
at indgaa paa nogensomhelst Fordring fra tysk Side og mod at
udføre tysk Arbejde af nogen Art.
Endvidere blev der truffet den Foranstaltning, at Underdirektør Nøring skulde paatage sig den Del af Direktørens Funktioner,
der angik Orlogsværftets indre Drift, hvilket først og fremmest
skete for at frigøre Direktørens Initiativ til alle principielle
Forhandlinger og Iværksættelse af de ekstraordinære Forholdsregler, sem den specielle og vanske~ige Situatinn kunde foranledige,
men tillige fordi en Hornhindebe~ændelse J.~aa det ene Øje i nogen
Grad besværliggjorde Direktørens ,Udførelse af sin Tjeneste.
Det blevendvidere bestemt, at enhver Anmodning fra tysk Side
til nogen blandt Orlogsværftcts Personel om Oplysninger eller om
at faa nogen Del af Orlogsværftet eller dets Materiel forevist eller udleveret samt enhver tysk Anmodning om at faa Arbejde udført, skulde henvises til Direktøren.
For at blive klar over Arbejdernes Synspunkter under den foreliggende Situation, indkaldte Di~ektøren Formanden for Fællesorganisati~nen af Flaadestati~nens og Orlogsværftets .Arbejdere - Valdemar Hansen - til Konference.
V. Hansen meddelte, at han om Søndagen havde været til Møde i
de samvirkende Fagforbund, som havde udstedt det D1i.rektiv, at
Organisatienerne ikke ved at medvirke til Strejker vilde gaa imod
det udsendte Opraab, og at Arbejderne derfor vilde udføre det dem
anviste Arbejde - uanset om dett~ og Værftsledelsen var dansk eller tysk - , saalænge saadan Anvisning skete ved danske Værkstedsledere, og saalænge .Arbejderne b~ev ledet af saadanne . Derimod vilde
Forholdet blive et andet, saafremt tyske Værkstedsledere blev indsat.
Organisationsformanden meddE1l te endvidere, at h.m paa Marketenderibestyrelsens Vegne havde henvendt sig til den tyske KcmmanT
dant - Kapt. Bluhm - for at anmelde cg paatale de Jmfattende Tyverier af Varer og Penge, som om Søndagen havde f~ndet Sted i Marketenderiet pua Nyholm. Under nævnte Samtale havde Kommandanten efter
Vald, Hansens Opfattelse optraadt brøsigt og truende, men erklæret ~t ville undersøge, Lm tyske Soldater havde gjort sig skyldige
i saadfJ.nne Tyvllrier.
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En Henvendelse til Funktionærernes Organisationer oplyste,
at disse ikke havde faaet særlige Direktiver vedrørende den foreliggende Situation.
Fra tysk Side fremkom intet Initiativ, saa at Usikkerheden
med Hensyn til, hvad der vilde ske, vedvarede, men fra Direktørens
Side indtoges det Standpunkt ikke at tage noget Initiativ overfor
Tyskerne, men principielt afvente de Skridt, disse vilde foretage
overfor Orlogsværftet.
Da det saaledes var umuligt at vide, hvad de nærmeste Dage
vilde bringe, lod Direktøren de mao.nedslønnedes Gager udbetale
endnu. samme Dag.
I Løbet af Eftermiddagen aflagde Direktøren et Besøg i Marineministeriet, hvor det bEkræftedes, at Viceadmiralen og Chefen fer
Marinestaben m.fl. var int;arneret. Chefen for Ministeriets Regnskabsvæsen - K~ntorchef Langseth - kunde ikke give Oplysninger
ud over de allerede kendt~.
Ievrigt blev VærftslGdelsens Tid beslaglagt af Inspektion
paa .Arbejdspladserne og af mangfoldige Samtaler med opskærmt
P~rsonel, som man søgte at berolige paa bedst~ Maade, hvortil selvfølgelig kom Raadslagninger mell em Værftsl8delsen og dens nærmAste
,,l

,.

.

Mcl darbejdere.
Den Tilbageholdenhed, der fra tysk Side vistes ~verfor Orlogsværftet, bevirkede, at Direktøren følte en vis Pligt til i en eller
æ1den Form umiddelbart før .Arbejdstid,.ms Ophør eventuelt at burde
underrette den tyske Kommandant om, at den ±'oretagne Bt:;sættelse
af Holmen og Interneringen af det danske militære Personel vilde
medføre, at Orlogsværftet og dets Anlæg m.m. efttr Arbejdstidens
Ophør KL. 1600 og om Lørdagen efter Kl. 1300 vilde henligge uden
den sædvanlige Bevogtning, som normalt udenfor Arbcljdstiden blev
udøvet af Fla~d~stationen gennem Søværnets Kaserne.
Inden vidlJre foretoges opsøgte Direktøron Chafen for Fln~.destationen - Kommandør Grandj8an - som var interner8t i Søofficersskol~n paa Nyholm. Under den saaledes etablclrede s~mtale enedes
ml:.n om, at Direktøren burde give den tyske Kom.mand,~nt Underretrung vedrørende det omhandlede Forhold, hvilket dereft~r skete
mellem Kl. 1500 og 1600.
Ved denne Lejlighed,men forinden Foranledningen til Samtalen
endrru. var blevet klarlagt, udtalte Kaptajn Blu.hm straks med et
skræmmende militært Tonefald, der næppe var i Overensstem.mel se
med hans egen Karakter og derfor virkede ufrivilligt imod sin
Hensigt: 11 Hr. Direktør, jeg advarer Dem paa det skarpe t:.J te mod Sabotage
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i nogen Henseende. Hvis Fors0g herpaa forefalder, eller hvis
der fra Orlogsværftets Personels Side anvendes Vaaben, vil De
selv blive draget til Ansvar, og de paagældende vil skaanselsløst blive stillet op ad Muren og skudt.'!
Efter at Direktøren hertil havde b8mærket, at Anvendelsen
af en saadan Fremgangsmaade ikke vilde indvirke paa dansk Mentalitet efter sin Hensigt, søgte Kaptajn Bluhm i mere rolig Form
at paapege det Ansvar for Ro og Orden i militær Forstand, der
var paalagt ham. Han søgte derefter ved denne Lejlighed, saavel
som ved senere forefaldende, at vise Evnen og Viljen til ikke
blot at se Forholdene fra et ensidigt tysk Synspunkt, men ogsaa
at respektere en værdig dansk Opfattelse af, hvad der kunde
være ret og rimeligt.
Efter at have faaet en ganske kort Forklaring anguaende
den indtil den 29'August gældende Bevogtning8organisation, ifølge hvilken Bevogtningen af OrlogsværftE: t udenfor Arb0 jdstiden
udelukkende havde været et af Flaadestationens militære Anlmggender, og efter ~tvære blevet klar over at dar paa Grund af

'

den fra tysk Side foratagne Internering var 0pstaaet et Organisationshul, der bevirkede, at Bevogtning af Orlogsværftet
udenfor Arbejdstiden nu var bortfaldet, viste Kaptajnen Over:baskelse og Usikkerhed vedrørende Løsningen af det derved opstaaede Problem, Bl.a. anmodede han om Forslag til Sagens Løsning,, hvortil Direktøren svurede, at l!,orm~-:. alet med Samtalen kun
var at henlede Opmærkscmheden paa den opstaaede Organisationsbrist, men ikke at medvirke til at neutralisere den.
Efter forskellige Bemærkninger fra Kaptajnens Side erklærede
denne at ville lade særlige Patrouiller udføre den omhandlede
Tjeneste og konkluderede med en Udtalelse :imt at han maatte paatage sig Ansvaret.
Tirsdag den 31 1 August afholdtes et Ingeniør- cg Mesteruøde,
bl.a. for at berolige Stemningen i videst mulige Omfang, selv om.
Oplysninger om, hvad der vilde ske ikke forelaa og der!'or heller
'
,
ikke kunde gives~
._ .

Det blev bl.a. fra Direktørens Side fremholdt, at det maatte

:paaregnes, at man fra tysk Side i en eller anden Form vilde stille Fordring om, at Orlogsværftet skulde udnyttes til tysk Produktion eller paa and en Maade med tyske Interesser for Øje , samt
at Ledelsen fra samme Øj 8blik i stør-st mulig Udstrækning vilde
fratræde. Det forklaredes endvidere, at Ledelsen var mødt, fordi

.
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den ved en øjeblikkeltg Fratræden vilde komme til ut kaste de

I

•

Vanskeligheder, der maatte komme, over paa u:ndet Personel paa
Orlogsværftet, hvilket burde undgaas, idet Ledelsen under de indtrufne Forhold i første Række saa sin Opgave i at varetage Personellets Interesser ~verfor eventuelt indskridende tyske Myndigheder.
Det 1eatemtes endvidere, at Arbejdet i Skibene kunde genoptages - undtagen i Torpedobaaden 11 Narhvalen" - samt o.t der i "Najaden" og II Nymfen" - navnlig i førstnævnte - kun mau. tte arbejdes i
beskedent Omfang og kun ved saadanna Arbejder, som var paabegyndt
og i L~bet af fan Dage kunde fo:rdiggøres, hvorimod nye Arbejder
ikke maatte paabegyndes i disse Skibe. Det grundlæggende Synspunkt
for dette Direktiv var, at de nævnte Nybygninger, hvis de blev
færdiggjort, kund~ være uf betydelig militær Værdi, og at "Najaden",
som havde hele Maskin- og Kedelanlægget ombord og i det hele taget
var ret nær ved at være færdig, ikke mru:..tte bringes yd~rligere
frem mod sin .Færdiggørelse, hvorimod "Nymfen" var væsentlig længere
tilbage og uden Maskin- og Kedelanlæg installeret. I be gge Skibe
kunde endvidere udføres almindelige Konserverin~sarbejder med
længere Tids Oplægning for Øje.
Det henstilledes endvid8re i de første D1:.. ge at undgaa Afskedigelse af Arbejdere undtagen i sand,.mne Tilfælde, hvor de paagældende var nyantagne for ganske kort Tid siden. De Nybygninger (3
Torpedobæde), som stod pa8 Bedding, anvistes som Arbejdsobjckter
for den Del af Arbejderne, der ikke kunde b~skæftige s pa a ~nden
Ma&de.
Der blev endvidere truffet Bestemmelse om, i_t saavel i
Værkstederne som i Skib ene skulde Mastrene dr1;ige Omsorg for, a t
allE: Rum, som ikke direkte bunyttedes, skulde være af'la as ede, s c..mt
at Dagvagt crnc i hver af NybygningGrne skulde udvides fr.s.
l til 2 r-g underlægges en sp1:::ciel Værkført:Jr, som i særlig Gr :.;:. d

..

skulde have Opmærks")!D_h_eden henvendt paa, at ingen uberettiget
bafandt sig ombord. Endvidcr~ m~ddeltes det, ut Søforbinde lserne i
Dugens Løb vilde blive a fspærret og sikra~ ved Maskinafd8lingens

Fora.nstaJ.tning.
Straks efter Midd:.1g anmod t.J dcl Chef 8n for Ob erw0rftst c:.b bei Admiral Dånemark - Direktør Dolainsky (Dirvktør for Deutsche Wwrke
i Kiel) pr. Telefon om an S:. Lmta l r~ med Direktør en for Orlogsværftet,
og der blev truffet Aft:c<. ld om, u. t den ukulde finde SttSd Kl .150'i.
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Til dette Tidspunkt indtraf endvidere Obermarinebaurat
Baumann. Begge Herrer optraadte korrekt. Endvidere var Underdir8ktør Nøring til Stede.
De tyske Herrer forelagde et Spørgeskema (jfr. Bilag 1.),
som angik Orlogsværftets Topacitet~ Kraner~ Dokker, Beskæftigelse cg Ordrebestand og Angivelse af de Skibs- og Maskintyper, som
havde været fremstillet. De anmodede om at faa nævnte Spørge-

t

•
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skema m.m. besvaret snarest, hvorefter det blev aftalt, ~t det
kunde afhentes T~rsdag den 2 1 September Kl. 150C. Efter derom fremsat Ønske aflagdes et Besøg ved Værftsanlægene og i Bygningevne,
hvilket skete ved en meget hastig Gennemgang •
Konferencen var fra begge :P:J. rters Side præget af Korrekthad,
og fra dansk Side fremsattes ingen Udtalelser udover saadanne:
som repræsenterede Svar paa berettigede Spørgsmaal. Ej heller fra
tysk Side ~dl~d man sig ved denne Lejlighed paa at tage Initiativ
til en principiel Diskussion.
Sluttelig fremøatte man fra tysk Side Anmodning ~mat faa
tilstillet Apteringstegninger af nogle af de sænkede Skibe, hvilket
fr~ dansk Side blev ~esvaret med, at der ikke kundes tages Stilling
dertil, før der havde været Lsjligh8d til ut konferere med Marineministeriet desangaaende.,
Det var imidlertid ikke muligt at komme i Forbindelse med Marineministeriets Ledelse, fordi Viceadmiralen og dermed Direktøren
for Marineministeriet m.fl. stadig var interneret.
Da Erfaringerne i Tiden siden 9'April 1940 havde vist, at
fuld Beskæftigelse af Værftet med di:insk Arbejde maatte anses for
at være egnet Middel til at forebygge øjeblikkelig Indgriben fra
tysk Side, og da Arbejdet paa Nybygningerne var indskrænket, uden
at de derved ledig blivende Arbejdere ma~tte a fskediges, tog Direktøren Initiativet til omgaaende at skaffe yderligere dansk e ArT
be j dsobj ektere
Dette skete bl.a. ved en Henvendelse Onsdag den l'September
til Generaldirektøren for Statsban~rne. Her fremsattes Anm-:,dning
om, at Færgen "Chr. IX 11 , s:im Orlogsværftet efter foret:.:i.get Udbud
til forskellige Værfter havde Tilsagn 0m at faa til Reparation

•

paa et s~nere Tidspunkt, snarest muligt skulde indlægges paa Orlogsværftet for omgaaende at t~ane srm Arbe jds )bjekt und8r de herskende komplicerede Forhold. Generaldiraktør,:m erk~nd te Sagens
Betydning og afgav beredvilligt Løfte om omgaaende at imødekomme
den framsatte AnmodningG Samme Forstaaelse clødte OrlogsVaJrftets
1

Ønske om, at De Danske Statsbaner indtil videre skulde tilføre

1 3.
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Værftet sau meget Arbejde som muligt, men Gbneraldirektøren
tog dog det Forbehold, at Orlogsværftet sverfor saadant Arbejde
skulde garantere, at det vilde blive fuldført under Orl0gsværftet u sædvanlige danske Ledelse. Direktøren tor Orlogsværftet meddelte i denne Forbind else, at Orlogsværftets Ledelse vilde
træde tilbage, sao.fremt der fra tysk Siu.e blev grebet ind overfor
Værftet og fremhævede, at da man var uden Vide111le om, naar saadan Indgriben kunde vent8 s , var man af'skaaret fra ;:. tt afgive

'

den •nskede Garan ti. Herover1or erklærede Generaldirektøren
sig ude af Stand til at lade yderligere Arbejde tilgaa Orlogsværftet, og dette Standpu.rLl.ct blev cgsaa fasthol dt, ef te r at
Direktøren for Orl0gsværftet liuvde paape get, at selv om et
Reparationsarbejde, som Orlogsværftet havde paat aget sig
for De Danske Statsbaner skulde blive færdiggjort under tysk
Ledel8e, vilde dette ikke kunne sidestilles med det Tilfælde,
at en dansk Statsinstitution gik ind paa at udføre Arbejder for
tyske Interesser.
Naar Tiden till0d det, drøftede Orlolsværft8ts L8delse
det Problem, sem bestod i, at Personellet ifølge Søværnsloven
var civilt, men a~bejdede med militære Forrnaal, hvilket navnlig fer · de ledende Personers Vedkomnh~nde og tillige for Ingeni11rerne i AlmindelightJd medførte, &t man f'ølte sig som militære. Ud fra disse Synspunkter mautte Ledernes Opgaver være,
at de trods Ansættelse i formelt civile Stillinger anvendte
en Fre~gangsmaade, som tillod at handle som militær0, naar de
tyske Myndigheder greb ind overfor Orlogsværftet.
Der var blandt Orlogsværftets og Ma tericlinspektion :ms
Ledere Enighed em ut tiltræde et af Direktøren udarbejdet
1

Udkast til en Skrivelse til Marinuministerle t, s~m indeholdt
en motiveret Anmodning em at foranledige, nt det omJ1~ndlede

•

Personel blev behandlet som og fik f~lkeretålig Stilling som
Officerer.
Det føltes i denne S2.g som en Vanskelighed, at man vedblivende vo.r udelukket fra a t forhandle med Marineministeriet,
fordi Viceadmiralen m.fl. stadig vnr interneret, og da der
fra den tyske Værne.m.a.gt udstedtes Opfordring til, at alle Officerer skulde melde sig som saadunne, udfærdigedes den ~mhandlede Anmodning som Skrivelse Nr. 1245/A.12ll af 3'September
(jfr. Bilag 4.) til 1Vfs rinem.inisteriet. Omtrent samtidig var
samtlige Ingeniører i Søværnet efter en Forhundling med Formanden f or Foreningen af S11værnets Ingeniører - Underdirektør
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V. H. Nøring - blevet anmeldt som Offjre:rer til de i Marineministeriet for saadanne freml~gte Lister.
Torsdag den 2 1 September syntes Interessen fra tysk Side
angaaende Orlogsværftet og Holmen i det hele taget at blive
forstærketibetydelig Grad. Den tyske Stabsintendant Gaugers havde saaledes underkastet den danske Intendanturs forskellige Beholdninger et Eftersyn, hvorefter Stabsintendant Naver meddelte
Orlegsværftet, at Stabsintendant Gaug~rs havde fremsat Ønske ~m

\_

at faa Lejlighed til at bese Orlogsværftets Lagre.
l
Paa Grund af særlige Omstændigheder blev det besluttet at
lade Underdirektør ved Materielinspektion~n - J.C.A.Poulsen foretage f'o1·nøden Omvisning, m.an med Direktiv om ikke at afgive
Løfte om Udl8vering af nogen Art.
Endvidere indtraf Dir~ktør Dolainsky og Obermarinebaurat
Baumann, der efter at have faaet de tidliger~ omtalte Spørgeskemat::Jr m.m. angaa~nde Orlogsværftets 1.-apacitet o.l. udleveret i udfyldt Stand (Bilag 2. og 3.) fremsatte forskellige supplerende
Spørgsmaal, som de givne Oplysninger gav Anledning til,
Ved samme Lejlighed slog Direktør Dolainsky ind paa en
principiel Drøftelse Vi::drørende Orlo 6 sværftet og meddel te, at man
fra tysk Side ønskede f::lnarest at komme til at udnytte OrlogsYærf'tet ved at tilføre d~t tyske Arbejder og derv8d skaffe det fuld
Beskæftigelse, liges0m han fremsatte Anmodning nm, at Orlogsværftet snarest skulde iværksætt8 Hævning og R~paration af de sænked8
danske Krigsskibe i Henhold til Ordrer, som vilde tilgaa Orlt1 gs-·
værftet gennem Oberw~rftstab bei Admiral Dgnemnrk.
Heroverfor omtalte Direktørøn for Orlogsværft&t, at Orlogsværft8ts Ledere havde ventet at blive interneret samtidig med de
danske Officerer. Efter en Bemærkning fra Dirdktør Dola5.nsky: s0m.
gik ud paa, at han troedt, at Orlogsværftet var civilt, oplyste
Direktøren for Orlogsværftet om, at Orlogsværftet ikke blot er
et Marineværft, men tillige dun teknisKe Del af Marinestaben ~ samt
ut det i dt;nne Egenskab har udført al Proj6ktering og Konstruk-·
tion af Søværnets Skibe under Ansvar for, at Skibs- og Maskinteknikken paa effektiv Maade skc1ffer de ~1æVnte Skibe de bedst mulige
militære Egenskab~r indenf~r de Rammer, der er fasts~tte af Søværnskommandoen eg Marineministericlt. Det paupegedes ond-ridere,
at disse Opgt.i.ver sauv1:;l • om de af Muterielinspektirmen udøvod8 ug
dertil hørende takniske Insp8ktionsopgaver svar er til de Hovcldcpgaver, som i T:yskland er paal2gt RLdchsmt.rinsamt og løses af
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militære Ingeniører.
Endvidere paapegedes det, at Orlo 6 sværftet og Materielinspektionen hn.r fælles Chef, rJg at de Pdrsoner, de;:> indg,:e.. r i disse
Institutioners Ledelser er militært opdragne og uddc...nnede og
virker paa lignende Maade sum det militære Personel i Tysklands
Reichsmarineamt, selv om det tilsv~rende danske Ingeniørpersonel
ikke bærer Uniform, fordi det er i Modstrid m8d danske p0.litiske
Synspunkter at uniformere Personcll, der er Ledere 1:-i f store Grupper
af .Arbejdere.

Endelig p8.8.pegedes det, nt det Personel, som i andre Lande
løser tilsvarende Opgaver som Orlogsværftet og Materi0linspektionen, er militært, og at dette i intt:lrna tional Forstand mG.a ·være
det afgørende.
De danske Synspunkter konkluderede derhen, at Orlogsværftets
Lede lse hverken direkte eller indirekt e vilde hæve de d.anr,k1;;
Krigsskibe og e j

heller foretuge RepLrc. tioner ;- tf diss8 e J.ler af

tyske Skibe, ligesom Direktøren for Orlogsværftet udtalte , a t Orlegsværftets Ledelse udelukkende var mødt for i en vansl:e::.'...ig

Situatien h t varetage dat danske Personels Tury i sau sto:m Udstrækning, som Forholdene vilde tillade dat.
Direktør Dolamsky hævdede her':'verfor, 8.t Hævningen a f d.J
danske Skibe vo.r en dansk Opgave, eftersom de p;:-zagældende Skib8
var dansk Ejendom, og at det kun var Brugsretten, der vilde kur:ne
overgao. til den tyske Værnemagt.
Hertil svarede Direktøren for Orlogsværftet, a t hvis sae~dan

Ferdring blev stillet til Orlogsværftet, vilde dettes ledende Pi::irsonel straks træde tilbage. De tyske Herrer opfordredes t ~l at
tænke sig sat i den danske Ledelses Sted, i hvilket Tilfæl de de
formentlig ogsaa vilde komme til det Resultat, at naa:· d•":t r.ansl:-e
Søværn hur sænket egne Skibe fer at unddrage dem Ov&rtu~else af
fremmed Magt analogt med den tyske Flao.des Sænkning i Scapa Flo"J

i 1918, vil det kunne forstaas, at n8. tionnl Ære og S!Lmvj_ ttighed
forbyder Orlogsværftets Ledelse a t medvirke til at hæve de ·Jmhm1d-lede Skibe.
Diskussionen gav Ind tryk a f

t

_c.t de tyske Herrer i n oge n Gr e.rl

havde indset Berettigelsen a f det danske St[j.ndpunkt 9 og d.en slut t ede med, at de tyske Herrer vild e videreme ddele den dn.nske ~Jæg ce-::.se
Rf at opfylde de tyske Krav. t,amtidig f orbenoldt d e t y ske Her:ne-:·

sig at komme tilbage til Sagen og eventuelt udvide Kr a-vene om
UdL:ivering af Apteringstegningbr til eve ntuelt Bru.g ved dt' sænke J.e
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Skibes Hævning.
Den paafølgende Dag og i en Tid, hvor der gik vedheldende
Rygter ~m, at man fra tysk Side her i København beslaglagde
Masser af Cykler udstedte Kaptajn Bluhm ~ludseligt Ordre til,
at alle Tjenestecykler skulde være afleveret ved Nyholms Vagt
inden IG.. 1200 samme Dag. Heroverfor pr0testerede Direktøren
for Orlogsværftet under Henvisning til, at man fra tysk Side
havde frataget Orlogsværftet Brugen P-f Automobiler og hlokcr8t
Telefonerne paa en saadan Maade, at telefonisk Forbind~lse mellem Orlegsværftets forskellige Dele var udelukket, saaledes
at Tjenestecyklerne var det eneste disponible Samfærdselsmiddel,
hvis Beslaglæggelse vilde bGrede OrlcgsværftGt og M~terielinspektionens Ledelse yderligerestere V~nskeligheder. Heroverfor stillede Kaptajnen sig forstaaende eg afstcd fra det udstedte Krav,
forsaavidt Direktøren for Orlogsværftet fremsendte en Erklæring
ungaaende ~tallet af Cykler, der saaledes ~lev fritagne for Aflevermg (jfr. Bilag 5 - Skr. A.12ll af 3'September 1943).
Kaptajnen anmedede derefter paa Admiral Dånemarks Vegne
Direktøren for Orlogsværftet om at underskrive en Loyalitetserklæring cverfor den tyske Værnemagt. Direktøren erklærede sig
ude af Stand til at underskrive en saadan Erklæring eg begrundede
sin Nægtelse med samme Hovedsynspunkter, som i lignende Forbindelse fremført under Gaarsdagens Diskussion. Kaptajn Bluhm erklærede at villcl meddele til Admiral Danemnrk det Standpunkt, san
Direktøren for Orlogsværftet havde indtaget.
Samme Eftermiddag blev Viceadmiralens Interner:ing paa Hotel
d 1 .Angleterre ielvis hævet, og Tjenesten som Direktør for Marineministeriet midlertidigt paabegyndt. Direktøren fpr Orlogsværftet
fik i en kertvarig Konference Lejlighed til i meget store Træk
at referere de Begivenheder, der siden den 29 1 August var indtruffet paa Orlogsværftet samt de af dette indtagne Standpunkter
og anmodede samtidig Viceadmjralen om overfor Admiral Danemark
snarest belejligt at foretage det i Skrivelsen af 3'September
(Bilag Nr. 4.) omhandlede Skridt vedrørende Orlogsværftets Personels Stilling.
Endvidere emtaltes det Ønske rm Udlevering af Apteringstegninger, scm Oberwerftstab beim Admiral Då'.nGmark havde fremsat.
~er var Enighed om, at man ikke baude burde bægte at medvirke
ved Hævningen af de sænkede Skibe og samtidig nægte at udlevere
al.niindelige Apteringstegninger til Brug for andre, som skulde udføre 1:iævnte Arbejde.

17.
I Overensstemmelse hermed mddd~ltes det næste Dag, da
Ob,::rwerftstab att~r kom tilbage til Spørgsmaalet

om Udle-

vering af de ønskede TegningGr, at Kopier af disse kunde afhentes hos Underdirektør Nøring (jfr. Orl0gsværftets Skrivelse Nr. 1246/A.1211 af 3' September 1943, Bilag 6.).
Et yderligere Ønske (jfr. Skrivelse af 6 1 Saptembar
1943 fra Admiral Danemurk, Oberwerftstab, Bilag 7.) om saadanne
Tegninger, s~m angik Bjergning af de sænkede Skibe blev imødekommet, og Kupier af samme gjort klar til Afhentning pan Orlogsværftet (jfr. Orlogsværftets Skrivelse Nr. 1259/A.1211
af ?'September 1943, Bilag 8.). Direktøren for Orlogsværftet
besvarade telefonisk Ønsket om Udl evering af Orlogsværft':::lts
75 t Flydekran med Be sætning ombord (jfr. Bilag 7.) derhen,
at Orlogsværftet i givet .l1\1ld ikke kunde hindre nævnte
Flydekrans Beslaglæggelse, men r:t Besætning ikke vilde blive
stillet til Disposition, idet dat henstilledes, nt Fordringer
af saadan Natur

blev opsat, indtil en Ordning af Orlogsværf-

tets Forhold var blevet truffet.
Samtidig meideltes det, at Orlogsværftet var til Sinds
at tage Kongeskibet trnarm.ebrog" i Dok til Eftersyn, ligesom
det henstilledes, at Oberwerftstah vilde lade Underretning
desangaaende gaa videre til H~linens Besættelæsmyndighe der og
derved forebygge, at . disse lngde Hindringer i Vejen. Iværksættelsen af nævnte Arbejdo var clt yderligere Led i Bestræbelserne for at tilføre Orlogsværftet dansk .Arbt;jde.
I Over~nsstemmelse hermed havde Materielinspekti0nen
paabegyndt Specif ikati<"nernc til Brug for Udførelsen af c;rundig e
Eftersyns- eg Konserveringsarbejder vedrørende dGtte Skib.
Ingeniør Halberg fra Søminevæsenet henvendte sig til
Direktøren for OrlCJgsværftet og henviste til, at Direktø:t-en
for Søminev~sanet ikke var sindet at møde til Tjeneste, hvorfor
Ingeniøren nnmodede om at blive sat i Kundsk2b om de Standpunkt er,
som Orlogsværftet havde indta 5 et overfor Tyskerne, hvilket Ønske beredvilligt bluv imødekommut.
Endvidere gav en Del ~f Orlogsværftets :B'unktion@rpersonel
Udtryk for t:n vis Bitterhed over, at Orlogsværftets Ledelse vilde trækk~ sig tilbage, hvis Udførelsen af tyske Arbejder blev
forlangt, idet der henvistes til, at Værftet ikke kunde drives
uden Beskæftigelse, og at Orlogsværftets Ledelse pae lign~nde
Maade som Privfa tværfternes LedelsGr burde indgaa paa at udfør-='l
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tysk .Arbejde, Der henvistes først og fremmest fra de paugældende Kredses Side til, at en Tilbagetrækning af Orlogsværftets Ledelse vilde medføre Indsættelse af tysk Ledelse, hvil'!"'
ket vilde gaa ud ever det underordnede Personel.
Paa den givne Foranledning søgte Ledelsen at erindre de
omhandledG Personelgrupper om, at Orlogsværftet bande er en
betydningsfuld Del af den tekniske M~rinestab og at Mo.rineværft og derfor en integrerende Del af Søværnet, ligesa:n det
paapegedes, at sidstnævntes midlertidige Nedlæggelse, fordi
det ikke kan virke i tysk Tjeneste, ganske simpelt medfører et
analogt Skridt for Orlogsværftets Vedkommende. Det fr emholdtes
endvidere, st det modsatte Stnndpunkt, ifølge hvilke t Orlo6 sværftet stiltiende kom til at tjene ty8ke Interesser, vilde
være i Modstrid mad Orlogsværftets Hovedformaal, ligesom Orlogsværftet ved at træde i tysk Tjeneste vilde svigte som sø~rærnets
Værft og derved optræde som Virksomhed, der saa sig tvunget til
at sætte forretningsmæssige Hensyn forud for Hensynet til sit
egentlige Hovedformaal indenfor Søværnet.
Det kunde ganske vist ikke bestrides, :1t visse Dl.:! le af
Søværnets Personel - hovedsageligt blandt Søofficererne -igennem mange .Aar har søgt at behandle Orlogsværftet som et Priva tværft i Forhold til Søværnet, m~n det paapegedes samtidig, at
denne Indstilling kun udsprang fra forældede Synspunkter og
fra ma~lende Indsjgt angaaende Orlogsværftets Væsen og Betydning for Søværnet, ligeson det paa.pegedes, at netop saadant
Perscnel vilde kritisere Orlogsværftet særligt haurdt, hvis det
i en katastrofal Stund svigtede som Søværnsorgan,
De Vanskeligheder, som foraarsagedes uf den vedv, rende
Telefonspærring, foranledigede, at Direktøren for Orlogsværftet
ved en Konference med Kaptajn Bluhm behandlede dette Spørgsmaul
efter at have sendt ham Orlogsværftets Skrivelse Nr, 1273/A,.J.2ll
af 9'September 1943 (Bilag 9), hvilket førte til den Ordning,
s•m fremgaar af Orlogsværftets,Skrivelse Nr. 1278/A-1211/B~5• af
ll'Se:ptember 1343 (Bilag 10.)
Den lO'Se~tember indtraf Direktør Dolainsky og Oberbaurat Baum.ann atter hos Direktøren for Orlogsværftet for at
genoptage Diskussionen om Orlogsværftet, og da d~t overfor
Tyskernes Paastand ikke kunde bestrides, at Beskæftigelsen
svandt og Afsked igel ær af Arbejdere var foresta3ende, erklærede de tyske Herrer atter, at det fra Orlogsværftets Side
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tillige burde erkendes, at dette var bedst egnet til o.t
bjerge og derefter reparere de sænkede Skibe. Da dette blev
besvaret bekræftende, fremholdt de tyske Herrer atter, at

(

de omhandlede Skibe jo var dansk Ejendom og derfor danske,
samt at det maatte anses som en naturlig dansk Opgave og
velegnet Beskæftigelse Ht reparera d~m.
Haroverfor henviste Direktø:ren for Orlogsværftet til sin
principielle mundtlige Erklæring af 2'September og modt~g derafter srm Svar, at saa var det uundgaaeligt at træffe nærmere
Bestemmelse om Orlogsværftets fremtidige Stilling, cg at saadan forventedes klarlagt i Løbet af den kommende Uge(l2'-19'
Septbr.).
En Anmedning om at fa 11 Skibsknmrene forevist besvaredes med,
at de sorterede under Søværnets Intendantur, hvorefter mE.n
fra tysk Side anmodede om at faa 1tlle større transportt:t ble
Pumper udleveret, men Orlogsværftet havde ingen sandanne til
Disposition.
Vicead:niralens Skrivelse a f 9'September (Bilag 11.) til
"Den Kommandierende Admiral Då'nemark" tilkendegav Marineministeriets Godkendelse af det af Orlogsværftet og Materielinspektionen i Skrivelse uf 3'September (Bilag 4) indtugna Standpunkt, og en Kopi af Viceadmiralens Skrivelsu blev der~fter
tilstillet samtlige Ingeniører m.fl.
Ifølge Brev af lO'September 1943 (Bilag 12.) anmodede
Oberwerftstab beim Admiral DA'nemark om Udlevering nf Tegninger
angac~ende Turbine- og Hjælpemaskinanlæg til Torp ed obaadene
"Dragen" og rraw.len", hvilket mundtligt besvaredes med, ',.t
ikke Orlogsværftet, men A/S IINordisk Brown BovGri" henholdsvis A/S "Atlas'' besad Ejandomsretten til nævnte Tegninger,
hvorfor Orlogsværftet ansaa sig uberettiget til at udlevere
dem til Trediemand. Iøvrigt forefaldt en Række Episoder af
forskellig Art, hvoraf eksempelvis kan nævnes, at den tyske
Chef for K.18 (Skib for Amtmanden paa Færøerne) IYiamag den 13'
September kom ind me d dette Skib og fordrede d8t r epareret
paa Orlogsværftet.
K.18 havde den 28'August ligget til Re:,aration ved Orlogsværftet og bl. a . var Gangskiftningsge nrets
Dele udtaget og bragt til Maskinværkstedet, men Skibet var
den 29 1 Au.gu.st fjernet af den tyske Værnumagt. Direktøron for
Orlogsværftet m8ddelte Skibets Chef, at Reparationen ikke
vilde blive fortsat af Orlogsværftet, hvilket Oberwerfts t n1'

vilde blive underrettet om, hvorimod de i Land bragte Dele vilde
kunne afhentes paa Orlogsværftet, saa at Reparationen kunde blive
udført andetsteds.
Samme Dag blev en af Orlogsværftets Elektrikere, som af
tyske Soldater var blevet antruffet ved "Lindormen", anholdt af
disse og bragt til Nyholms Vagt. Han havde her siddet indespærret
nogle Timer, da Aruejderne og den paagældendes Arbejdsleder anmodede Direktøren for Orlogsværftet om u t søge den paagældende
Elektriker løsladt. Den hidtidge tyske Kommandant, Kaptajn Bluhm,
var imidlertid erstattet af Oberleutnant Mehlmann, som hævdede,
at Elektrikeren havde overtraadt det tyske Forbud mod at nærme ·
sig de sænkede Skibe. Oberleutnanten indgik dog paa at løslade
den paagældende, da han blev sat i Kundskab om, at Orlogsværftets
Ledelse kun kendte saada.nne Bestemmelser som Rygter, der maaske
ikke var kommet den omhandlede Elektriker for Øre. Kommandanten
stillede derefter den Betingelse, at Orlogsværft e t foranledigede
et Opslag angaaende Forbudet, hvilket skete ved Orlogsværft e ts
Skrivelse Nr. 1284/A.12ll af 14 1 September 1943 (Bilag 13) •
•
Efter Ønske af Formanden for Fællesorganisationen af Flaadestationens og Orlogsværftets Arbejdere afholdte s Dag-en efter et
Møde med denne Organisations Forretningsudvalg. Dette var i Hovedsagen gennem Formanden gjort bekendt med de Standpunkter, Orlogsværftets Ledelse og de tyske Myndigheder havde indtaget overfor
hinanden. Direktøren for Orlogsværftet gav en ganske kort Fremstilling af den indtil da foreliggende Situation. Forretningsudvalget
var især inte:rasseret i at blive orienteret om, i hvilken Udstræk~
ning Afskedigelser vilde blive foretaget og blev undarrettet om,
at Afskedigelse

af Arbejdere med mere end nogle faa Aars Ancie nni-

tet næppe vilde finde Sted foreløbig, ide t alle danske Arbejdsmiligheder - derunder ogsaa Iværksættelse af en Række Driftsarbejder - vilde blivci udnyttet, m~n der blev ikke lagt Skjul pah, at
man fra ~ysk Side vilde udnytte Orlogsværftots Anlæg, og at
saa store Dele af Ledelsen som muligt vilde blive trukket tilbage,
æ.asnart man fra tysk Side greb ind.
Forretningsudvalget refererede det af Arbejderne aller0de den
3G 'August indtagne Standpunkt

6 spurgte i denna Forbindelse,
om der vilde være Udsigt til, at en dansk Værkstcidsledelse kunde
0

hidføres i en eller anden Form, selv om Værftsledels~n blev trukket tilbage, hvilket Direktøren med Forbehold ov1::rfor det uforudse elige mente a t burde besvare bekræftende.
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Endvidere berørte Arbejderne den Bitterhed, de:r i enkelte
Funktionærkredse herskede over, at Ledelsen i paakommende Tilfælde af Krav om Udførelsen af tysk Arbejde.

vilde trække sig

tilbage •. Arbejderne .LOrespllrgte e:ndvidere 1 om ikke den Mulighed forelaa, . at Orlogsværft~t, selv om Arbejderne for det danske Søværn blev stands<::: t , kunde tilføres tilstrækkeligt meget
dansk Arbejde til Udføre lse under dansk Ledelse •
.Angaaende dette Spøri::,;:,m.aal mon te; Dirdctøren at turde udtale, at dels vilde Beskæftig1:;lsen i saa Tilfælde falde til
ca.

1/4

med deraf følgend~ lvlass tmfsk edigt:lser og dels vilde

en saa ringe Udnytt ,: loa af Værft sanlægeno næppe bl!i:.ve tilladt
fra tysk Side. Endelig omtaltes dGt, at en saadan Ordning vilde væro ustabil, dels paa Gru.."l.d af mulig tysk Indgriben f .Eks.
ved Beslaglæggelse af Mat erialer paa et vilkaarligt Tids:pJnkt
og dels paa Grund af. at Terrænet vilde forblive besat af den
tyske Værnemagt.
Forretningsudvalget gav

Udtryk for ForstEJ.aelse af, at

Ledelsen hverken kundG medvirke ved Hævning og Reparation af
de .sænkede danske YJigsskibe e ll~r ved Udførelsen af tysk Arbejde og erkendt0 , at Fordringu r desangaaende maatte medføre,
at Ledelsen trak ~ig tilbage.
Sammb Dag indtraf Ov~rdirektør Zimrn~rmnnn fra Germaniaværftet som Medlem ;_f tlt Ud.valg, der skulde træffe BestemrnelSc:J

angaaende Orlogsværft~t. Overdirektør8n stillede en Række

Spørgsmaal af lignende .A.rt, som de fra tysk Side tidligere:
fremsatte og 0nskede derafte ::- at bese Værftsanlægene, hvilket
skE:Jt e ved en meget kort,rar:::.t: Rundtur.
Ny.e telefoniske Anm0d. n:. ; nger fra Oberwerftstu.b om Apte-

ringstegninger for Opmac. Jinr,sskibet

11

Freja11

Minesøgeren

II

Ska-

gerak" og Inspuktio11sskib 1:;t "Ingolftr snmt for P. og K. Kutterne og for Nybygninge rne

11

N·::t j ~..d<:.,n 11 og

II

Nymfen'' besvarede Di-

rektøren for Orlogsværftet t •Jl t:Jf'onisk de rhen, at Kopi af Oversigtstegninger vedrørende de 3 førs4:;nævnte Skibe vilde blive
lr..largjort til Afh antning ( jfr. Orlogs v:..Brft c ts Skrivelse Nr.

1304/A,1211 af 17 : Septa mb2r J.943, Bilag 14.), at OrlogsværftE:t
i~ke besad Tegning,~r ~tf K1::tt. erne 7 samt at d-..! t mrnttu hanstillJ s , :.:i.t Ønsker om T0 gni n__; 0 r· til de 1Jnder Bygnine; v.::erende TorpedobaE-.dE: ikke blc:Jv
-s.Br:::::tet v a r tru.f_':e t.

:::,~8IL.;:' _, J;.

J a:-~ en OrdILtng ang&.æ nde Orlogs-
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Da den a dviserede Frist for en Hidførelse af en s2.adan

Ordning var forløbet, uden at noget Resultat forelaa, tog Direktøren for Orlogsværftet paaey Situaticnen op t ~l Overvejelse
og nedfældede Resultatet i et ikke fre~sendt Memorandum, hvis
Hcvedindhold er følgende:
Direktør, Underdirekt0r12:rcg Ingeniører, som virker ved OrlogsværftJt, Materielinspektionen m.fl. Søværnsinstitutioner,
og s~m er Tjeneste mænd, bør under de siden den 29'August foreliggende F~rhold trækkes bort fru deres Tjeneste. Dette Standpunkt
er bl.a. i Overensstemmelse med. o.t det "ro.handlede Personel, so~
anført

i.

MarinemirJ.is teriets Brev a f 9 1 September 1943" er med Of-

ficerer· ligestillet, men først -.g fremm~·st en Følge af, at Indehaverne af de paagæld e nde Stillingar

hv~rkeJ k an delt ~ge i Re-

pa.rationer ~f de af det danske Søværn sænkede Skibe eller ~f
tyske Skibe eller i Udførelsen af n ge .t s omh .; lst andet tysk .Arbejde og ej heller i Viderabygningen nf Toruedobandene

II

N".:1,jaden 11

og "Nymfen", 6 T eller ML-Fartøjerne e, 1., saalænge Søværn8t t:r

ædlagt .•
Naar det omhi,ndlede Personel overhovedet er mødt pan TjeneGteste det eft e r den 29 'August, er dette kun sket for at støtte
det øvrige Perbonel (.Arbejdere og Værkfører-, Kontor-, Kons trukti~ns- og Mesterpersonellet m.flc) og ~t hindre Kaos o.l., indtil
de tyske Myndigheders Beslutning om Virk8amhedernes videre Sk~bne
foreligger.
Ud fra forskellige Konf8rencer (3l'Au.gust, 3', 10' og 14'
September) har mu. n Vide:m om, c.t disse !1.1yndigheder vil udcytte
Orlogsværftet gennem en Videref~relse af dets Drift, og ~ t de
tyske Myndighedars Bes tennnelse omr under hviLrn Former og med
hvilka Form2ul detteskulæske 1 vilde foreligge i Løbet ~f meget
kort Tdid.
Det hc.ir Stialedes været O:clogs"\C~Jrftets· Opfu. ttels G, nt en
speciel fra Tyskland indtræffende K-...mmission skulde træffe Bustennnelse i saa Hensaende i Ugen frn .Mandag den 13 1 til den 20'
Se ptember, og ifølge Samtaler med M, ~rinomi.nis tericJt vidt-s 7 o.t
dette v a r af samme Opfattelse. Et af den nævnte Kommissions
Medlermn.er konfererede med Or~ogs,iærftet don 14:se p tember, men
endnu Mand.cg den 20'September

oe

efter Korom~_ssione ns kf:'r-=? ~ir>e

t ll Tyskla nd v a r det øjensynligt, at der heller i x:ke i;: d denne
Ve j v a r truffet endelig Bestemmelse fr~ tysk Side,
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I Henhold til mundtlig Uncl e Tretning fra Krjgs:miniat.Ariet i
Tiden indtil den 20 1 September
Orlogsværftets Ledelæ

af

V/.:1.:r

sa&ve l Mc.-rineminioter:Let som

den 0.9f'a ttelse 1• a t

Hi.e1•e;1::;

telmiske

Virks cruheder i København vilde bl:i.ve o-rcrtaget og Yidereført o.f
-Lysk Ledelse frc en Skæringsda t,., 1 som næ::cm,,n·e skultle f ·1stlægges,
og mD.n fik i Anu. logi hen.ned de"1 O:pfntte:;_se b1:;styrket, '. it ·n
1.i.gn.ende Fremgu.ng!:1ma.1de vilde lilive 'lnv0ndt uverfor Soværn ets
t e kniske Virkscmheder.
I)a Krigsminist eri.e+, imidlertid den 20 1 Septeobe r mad delte 7 at

cle tyske Myndigheder vilde kræ--re Hær <.: '10 t1;:;kn:i..:::;ke Virks o.n:-_edo J'.'
i Køb0nhavn fortsc:.t under dan~~- Lcde lst og beskæf-tige t ::ne\.". F:r. em--

sti_l ling af tyske KrigsarbE.. jd.:ff . ::d,od I)iroktø .,.,en f or Orlogs v:Br±'tct
ove1"f or den Mulighoad 1 at ct ligne nde Kra--t kunde bli,r,~ st:i_llat

vedrørende Orlogsværfttt m~ f l , S0w~r 11si-r1'; +,i tu,;i.o?J.er.
Under disse Oms t::andigherl pr un t:ina Tiirt)kturen for OrJ ogs v1er ft 1:1t
det paakrævet omgaue nc.e a t anmode Marineministerie+, om e.t lac.e
Tiirektør, Underdirektøre r ."'g Ing •c:niøre:1; fru træder 1'jem1s te fTa
den 25' Septemher 8fter fo:-nødE::n .11.dvi s,::; :-ing ,,ve 11.'o:r

11

.1~drni r 1·l 1Yi:nc -

mark" desangaaende .
Orlogsværftet •)Vtnvejedl:i e ncivirlt1re eventueJt i et Brev lidt
senere

i:.. t

tilr:tade, at Virks omhed.e ml: skulde st nndses ,red

P.

t

Funktionærerne og Arbejdern12 hley h;iemsendt~ idet :run iga ngir@rende danske .Arbejder - hvort :iJ_ :..g:.i.ngYærende Nybyg::~.i '1.g 3r ikb:!
kunde henregnes - skulde ··rid8:!'.'e..:0r~s i::.1..0.ti:i. dtlrl::!S .h.fslu.t?J.ing , I
Tils 1utning til disse Oire rve je lsGr aps till e des eft E: r f' ølge no t ; Mu.•
ligheder, scm oplæst es i :Wfarin8mini.s t E:1 il:Jt og

a iok:1..t.-,1.·,=- 11 2 F'

rk cl

da t-te:
1.

Fra tysk Side modf:lætter man sj.g Stu ndsningen og__kræver Orl ugs værftets Ka p a ci te+ fuldt udnyttet med tysk a l l er du.nok Lc d e ls8 ,
a.

Med tysk Ledelse~
Denne Ordn:Lng vil W.c rb1eministeriet ikk& k:;nne modsæ':; ta

sig, og Orlogsvå3rftet vi 1.. blive :Jeskæftige t med Arbc jde}.' , d.e:i:½.enhører under tysk Int G.res8eomr ;:LUdt;- :Cie1 -.red -r:..l .A.rbe Jde.rna 1'.:1 1 n::.~.::
bevare deres Stillj.llge1· og til: . ige have no{sen Uc:1"sig.;; tiJ. nt :iu-v-ar·e
d0 res Rettigheder, i dc -'c .:,.:,:b <l jde ::".:'ne formentJi.g -,ri:.:. . indg,:w po.a
udføre det dom paul.J. gte ty G:::Cd .A::--b .J j de uf-t ,3 r at ht.ve

j

'

....
J

ndc:..:ri<::c! t

Sp ørgsmauldts Afgør 0 lse f er do S8iTi•ri.rke ncie .l!'.:..gfo:::·b1..lnd :

tiO''l i01·m •-tP'::

lig vil til træde en sciadan Orcning efter at have r .:i.c.:.c. Cør L s i ,
Udenrigsministeriet .

~

~l !c!C
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Den Ledelse, der fra tysk Side skal sættes ind for ut lede
danske Funktionærer af en eller anden Art, som ad Frivillighedens
eller Tvangens Vej bringes til at fungere som Mestre, kcn indskrænkes til relativt fua PGrsoner, fordi .Arbejdets Art og Omfang,
Arbejdets Udførelsesmaade, Mutarialernes og Pengenes Fremskaffelse o.l. vil blive foranlediget af ,J.ndre tyske Myndigheder.
Eventuelt vil det fra tysk Side fordras, at enkelte danske
Ing~niører skal forblivo til TjGnaste, og i saa Henseende vil
kontraktantagie Ing~niører eventuelt faa vanskeligt ved at undslaa
sig.
b.

Med dansk Ledelse.

Af de under a. nævnte Grunde vil en sa ado.n dansk Ledelse kunne indskrænkes til 5 ~ 6 yngre Ingeniører, san eventuelt slet ikke
har gjort Tjeneste ved Orlogsværft et eller kun i faa Aar. Sa adanne
Ingeniører maa imidlertid formentlig af Hensyn til deres s ..:mvi ttighed og senere Stilling have Opfordring til at indtræde fr::i en
dtmsk Myndighed, og saadsn Opfo~ dring vil hverken blive givet af
Orlogsværftet eller Marinemi.nis te riet. Skal en saadan Opfordring
udstedes, maa den i pa~kommende Tilf ælde give s af Udenrigsministe~
riet, til hvis Afgørelse tyske Krav under de supponerede Forhold
vilde blive henvist.
2,

Fra tysk Side modsætter man s ig ilr..ke St,mdningen og tager
Meddelelsen desang&ende til Efterretning, men tilsigter at
Orlogsv,ærftets fulde KapuciteJ.; skal udnyttes.

En saadan Taktik fru. tysk Sid0 er tænke lig for at opnao. d~nsk
Ledelse, naar man tager i Betr.. 1. ~ning$ at de tyske Myndigheder
kan være ~kendt med det Fnktu.J1J., r. I, Jd 'oe j der:ne, sc.nsnart de fa.ar
Viden gm, at Virkscmhed en paatænh.c~ standset, paakalder de samvirkende Fagforbunds og disse ,.tter Udenrigsmi..nisteriets Hjælp
for at hindre en Stanærrl.ngr
Det Arbejdsfelt, Udenrigsministeriet i saa Tilfælde kan give
Orlogsværftet, vil formentlig kun kum1e besti:-.n i dansk civilt
Statsarbejde, og dettes Omfc1.ng "ril kcn kL:.nne udnytt e c1;.. 20 - 30 %
af Orlcgsværftets Kc pacit et.
Me.n kan da tænke sig cln t ysk :i:ndgriben udsat, indtil Beskæftigelsen med raslru Skridt ·ne,ræger sig nec1!:!.d mod 20 - 3(' %, hvilket
viser sig v ed Afskedigelse uf 1~bejdere i st 8d igt stigende '.:.:empo, hvc-refter mhn fra tysk S:i.de ud0Yer en stedse kraftigere Pression

25.

for at fau den danske Ledelse til at udf0re tilsyneladende
lidet udpr~et tysk Arbejde.
Den danske Ledelse, hvia Forudsætning er dansk Beskæftigelse,
vil af Sumvittighedsgrunde bestræbe sig for at modsætte sig
tysk Arbejde, men vil staa svagt overfor dette Stundpunkts Gennemførelse, dels paa Grund af den Kraft, hvormed Ill!::l.n fro tysk
Side kan optræde, dels paa Grund ef Værftets i høj Grad mangelfulde Beskæftigelsesgrad, som hurtig vil vi æ sig fornuftstridig
ringe og endelig, fordi Gennemførelsen af Ledelsens Fratræden
i paakommende Tilfælde under saadanne Forhold vil blive væsentlig
vanskeligere at gennemføre end nu.
Under disse Omstændigheder vil Ledelsens Evne til at modsætte sig tysk Ar"bej de grc~dvis blive nedbrudt, og Omfanget af det tyske Arbejde vil samtidig blive udvidet, indtil d~n under Punkt 1. b.
anførte Ordning i Praksis er blevet gælde nde, trods dette Resultats stærke Modstrid med de Forudsætninger, hvorunder den danske
Ledelse er ~1t ind og har ladet sig indsætte.

3,

Fra t,ysk Side modsætter man -~ig ikke Stcilldsningen, man indskrænker sig til for eller s8nere at udey-tte Orlogsværft~ts
Lagre uden at fordre .Anlæg~ts ~a p~citet udnyttet.

Ordningen ligner den under Pkt. 2. unførte, men i St,:: det
for tysk Pression for at faa udfcrt tysk .Arbejde træder Risikoen
for at s"iørre eller mindre Dele af Lcl.grGne før 8ller sener8 beslaglægges, hvilket er let at gannemf0re - isæ~ da Arbejdet foregaar
paa et af den tyske Værnemagt besat Terræn. Denne Ordning synes
derfor at savne al Sandsynlighed for Levedygtighed, og den bør
derfor ikke tilstræbes, selv om dtm kunde f uus, hvilke t dog
vilde være i Modstrid med alle hidtil faldne Udtalelser.
Ud fru diss ~ Betrugtninger b8sluttedes det at være noget afventende med Hensyn til M0dd~lci ls~ om Standning, men u t arnnode
Marinc.:miniateriet om Ledelsens Tilba g•::tr æden san sn!:lrt som muligt,
hvilket skete i Skrivelse Nr. 1310/ A.1211 af 21 1 Sr:Jptember 1943
(Bilag 15,) fra Direktøren f or Orlogs værft e t og M&terielinspektionen.
Heri henvistes til, at m1:m fr a tysk Side krævede e.t udnytte
Orlogsværftets Kapacit 8t til UdfaJr 0lse a f t ysk Arbejde, men vidste,
at dette ikke lrunn.a sk e und0r dansk Lede l se og der±'or havde bebudet
en Ordning inden den 20 ' Sept ember, udf;j n nt en saadr"n var i Sigte
endsige etn1leret. Det pan.pegedes endYidere, at dr.nsk Beskæftigelse
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l

ikke kunde oprn::.as, fordi tysk Led t.. lse mautte forv .:n1t0E1 ·~ og; ~t
den tysk e Mili tær:magt gradvis grt:)b ind overfor vis su 1'.:. ~::,e 1dsobje kt~r, sumt a.t den nanske Ledelses ~isrosition~mulig~~Qer
v&r udelukke t, hvorfor de danske 1<:;dE:re ikke længe re ku-'.ld0 bært
de t Ans var, s om ve1.r forbu.11det me d ut forhlivt.. i deres s -~illinger, og at diss0 derfor burde fr·.-: i.trædes.•
Mc. rinaminis terict redegjorde for Sagen overfor den
kommanderende tyske Admirc.l -d.. J)anmark ( jfr~ Brl:..,v _-'i...Ur . 1161
Journal Nr. A. 247/19-4-3 1:. f 25'Sept8mb 0r 1943 Bil3g 16~) og,
konkludert:d~ d .:! rhen, u t Orlogsværftets og Ma-l;eri2 linspekt:ton-::m s
Dirtj ktør og Underdirektører vilde træde tilbL'. ge V8<i UdgE', :tV5e·n c.f
SE;.:ptember Maa.rn::d, s u.mt at d e t

SLIIlllll:l

·•;,rilde ske .me d dE:l forskel-

lige Instiitu.tiont:)rS Ingenicr8r, idat dog 8nke lte ~lnr..dt dissG
vilde fortsætte der8s Tjenes-t::, sr~u længe det m·::.ntt -3 unses
paakrævet af Ifonsyn til Virksomh rJd8rnes videre Afviklin~.
Imidlertid ha vdc mnn fra tysk Side ullc:rede i n o ge:1 Tid
iværksat Bjergning og Repara tion s. f de sM"Jcede d211s k" e Ski:) e ,
idet man ved Hjælp af 2 mindre Bjergningsskib e fr .... k.ie l og
disses Pumpeudstyr bragte sae.danne Skibe, som uden .B1ors t r :s -:.. lse

af Sprængning kun var sænket ved at fylde 2 Rum, til a t
f'J..ydE:, hvorefter de gik til Priva-tværfter for at blive rep:-i-

rerct..
Snaledes var den lille Minestryger M.S.2. d en l~~s ~pt um-

:~er g~et til Nordhavnsværftet, medens Opmue. lings. tib s
dal" og P/Iinestryga ren M.6.

( 11 Sobunden 11

)

t; :: ~-!:· jm-

var g a a e t til A/S

Burmei Erter & Wa in den 21', h e nholdsvis den 24 1 SepJ.;~mb e r.
Til Bj <:! rgning r:.f Und (j rvan::lsbr,uuclne og de spr&n ;._;te 8~:tbe
v-c.:. r d1:; r fr a Kidl f or nog e n Tid s iden 6.11kommat -n f t cr
krc-i.n me c. 30.t,

l:' J ;-c 13 -

t L0ft e1::vn8 o g c a , 50 m L0ft Gh.;j c ::! , som de:~.a ::: " n
1

i Løb 8 t af n o gl e Maa n e der hæved 0 d e øvrige Sk-i.u ~. En 11,.: l ai'
disse alev i s tærkt besk adiget St a nd bragt p&<'-1. La?'~C. ":J -u.
Nyholm, medens Resten blev anbragt ved forskell.~gE
Undervandsbaud.en

11

Hav.frllen

11,

J :0~_1rcf""".:'1c

t·.

sari var sænket i }_; ::_,yd.ec _;_1.: l.

blov senere hævet ved Hjælr, af nævnte tyske F.l;r 1e·-,:.Ta:r1
Samtidig med Marineministeriets Skrivelse af 25'Septemb e r mod tog Direktør0n, Underdirektizrerne ::ig en De l Ir.ge:1i.0rer Mo.rind:m:i.Listt-:?riets Meddt.llels::.: om at være fritagr:i-':;

f'Jl'

TjcnestE: fr u d en 1 1 0kt t.1ber, hvl.rimod enkel te Ing c> nik'r e r~
s'-m det ansao.s nødvtndigt at bib e holde til Tjonast 'J

(:;rJC"l:ni~_

1_()g1:; n Tid f ~r at viu.L r efør tJ de iga ngværc r:Jde da nske j:cb A1?_c 1·,
~lev bibeLnldt til ~jeneste.

27.
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I Løbet af de sidste Par Dage af Sept~mber Maaned blev
Persen~llet paa forskellig Maade underrettet om Ledelsens og
visse Ingeniørers Fratræden og om Indsættelsen af en midlertidig
Ledelse bestenaaende af enkelte danske Ingeniører.
Søminevæsenets og Søartilleriets Ingeniører fik ligeledes
fra Direktøren for Orlogsværftet mundtlig Meddelelse om, hvilken
Underretning der vild~ blive givet Personelgrupperne, samt •m
hvilken foreløbig Ordning, deriøvrigt vilde blive truff~t.
Arbejdernes Fællescrganisati,.,ns Ledelse (Formand Vald..Hansen),
Ledelsen af Central(',rganisationvn af civile Tjenestemænd i Søværnet (F0rmand: Mat erialforvalter Andersen) og Centrali'orc:ninge:n af
admi.nistra tivt a nsatt e Funktionærer i Søværnet ( Form.:.1.nd: Konst.ruktør Mortensen ) , l,jn Forsamling af Orlogsværftets Mestre, KonstruktørGr I,. Fuldmægtige,_ Cheferne f0r Ordre- og Driftskontorer

m.f 1.

og end,~lig en Fo rsamling af Repræsent ~mter for Værkfører8 og
Kontorpersonel ( saavel Tjenestemænd som kon trakt ;;..nt a gne) m•.f l.
fik Lejlighed til hver for sig at drøfte Marine mi.nist eriets Skrivelse af 25'Septamber 0g de d&r~f følgende Forhold med Orlogsværftets Ledelse, som atter gentog sine tidligerG fremsatte Udtalelser

em,

at der ikke vilde blive udført tysk Arbejde under n&gen ansvar-

lig dansk Værftsledelse - ~eller ikke i det kommende Interregnum,
hvor en midlertidig Ledelse btistaaende af e:r:ktilte Ingeniører virkede.
Det meddeltes &ndvider~:

1.

~følgendeledende Persone l vilde fungere paa Orlegsværft8t
indtil vide re:
Som Værftsleder Ing c: niør ,:. f 1 1 Gra d Hans E. Cl&usen" der sam-

tidig vilde beholde s in hidti di g e Stilling sJm Leder af Skibs)ygningSV1.erkstoderne.
Sem Næstkommanderende IngAniør ~f 2 1 Grad H. Schou-Pedersen,
som navnlig skulde t a ge sig

[tf

'.ldministrative Sager og saadenne

Fo;rhold, r; om va r ".f ·VcErftsfælJ es Natur.
Ingeniør af 2' Grad E .H. Tr...)m.a ssen so'm Leder af Masld.na fdelingens Værksteder.
Kontorchtf Eck:.trdt-Hans e n som Ledc:r af Regnskabsvæsen og
spec i e l s a gkyndig vedrørend8 1.:rbt::,j..'?rsager.

28.

Ingeniør S~ Krag ved Skibsbygningsværkstederne; kontraktnntugen Ingeniør E .He rt~ ved Maskinwerltstaderne og Ingeniør af
2•Grad S IA,Nielsen ved El.aktr oværkstedcrne.
$oin Tegnes fu.ele:dere:

Ingen!lør af 2 1 Grad J. B9.rfoed ved Skibstegnestuen, kontraktansat Ingeniør E. Sann.Jng ved Projakttc::gnes illen, kontraktansat
Ingeniør o. Hansen ved Maskintegrwstuen og Ingeniør II. K,Lundbeck ved Elektrotegnestuen.

2. at Marineministeriet havde Ordre til at afvikle Søværnet,
hvoraf Orlegsværftet er Gn integrerende Del, og at følgende Skridt
derfor -rrilde blive i værket t:
Hjemsendelse af Direktør, Underdirektører og visse Ingeniører;
Fuldstændig Standsning af 11 Najaden 11 og II Nymfen" samt af
M.L.-Minestrygerne.
Lidt senere derefter St&ndsning af 6 T og øvrige militære
Arbtij der.
Fertsættelse af alle dan• ke civile Arbejder.

2.!..

at Afskedigelse af Arbej&ere indtil videre kun vilde hli~e
foretaget overfor saadunne, som havde en ringe Anciennitet, og
at dette var Aarsagen til, at en Række Driftsarbejder for nogen
Tid siden Vf:J.r blevet igangsat for at fortsættes indtil videre,

..i!_ at Afviklingsprocessen formentlig hurtigt vilde blive modarbe jdat

a:f tyske Myndigheder, som ønskede at udeytte Orlogsværftets
Kapacitet til tyske Arbejder •

.2.!. at Direktør og Underdirektører vilde være raadgivende for
Marineml.nisteriet under det vider~ Forløb af Orlogsværftets Afvikling ig ved fortsat Varetagelse nf Personellets Interesser.
Pru::. de omhandlade Møder besvaredes marge Spørgsmaal, medens
1:mdre maa tte lades ubesvur0t paa Grund uf Mangel paa Viden om,
hvad der vilde ske fra tysk Sidu.
Arbejdernes FællGsorg-a.nisntion udtalte uopfordret en Erklæring, som gik ud pau, at de af Ledelsen foretagne _Skridt
maatte anses principielt rigtige under de raadende Forhold og
ha'Vde Arbejdernes fulde ForstF~::.else, selv om det matte beklages,
at deres Foretagelse ha . .rde Vcclre -t nødvr::ndig.

29.

Derimod VE:J.r Stemningen hland t J?u.nktionærerne noget d.1:;l t

1

Tjt.:n.ast1::1ID...i.ltldene indsuu g [~nske vist d e t principielt rigt;ige i
L~dels0ns Stand.punkter, men n&vnlig en Del af M~str8ne gav Udtryk
for, at man ikke kunde a nse det m8r, pctakrævGt? at hj e msende Ingeni øI·ornu ,.:md. Mestrene, idet ingen e.f Orlogsvrdrftets Funktionærc:r
ønskede at arbejde under tysk L~de lse. Mestrene paapegede med
Utilfredshed, at den skabte Ordning vilde medføre, at dt.: i særlig

Grucl. vilde komme til at staa overfor en eventuel tysk L0dclse,
Direktøren for Orlogsværftet henviste til, at det er international
P -cc.ksis, at Størstede len LLf Ing aniørerne ved Or logsv·rorfterne e:r
mil :i -l,; •;,3r e , hvortil de r overfor de tyske Myndighede r var h c nriotf

men samme faste Pr:3.k..., is eksisterer ikke vedrør~nde Met:i trene - IøYri gt erke ndte Direktø ren pha den givne Foranl~dning~ u t samtlige
Tjena~telDb:lild eller i dot mindote alle m~d kong~lig Udnævnels~,
h·ro::..~til Mestrene henhører, burde fri to.ges c-g erkla::rt:Jde;; at der
vild~ blive arbejdet paa at gunnumf øre disse Synspunkter , saa la~t
det viste sig muligt.

Blandt de kontrakt:.::.ntagne l!u:nktionærer var der en FLa j, som
indtog det Standpunkt, at Ledelsen - selv om der skulde blivi:; Tale
~m at maatte udføre tysk Arbejde - 1lurde dele Sk~bnG med r!l-'c Eict
den underlagte Pers cnel. Denne Fløj mente, at Li::dolsen svigtede
ved et gaa ind for det indtagne Standpunkt, selv om ma n g.:dt kunde
erkende, at dt:tte baade fro. et milit:Brt og netio:nnlt Synl:lpunkt mE>. .atte
8!1S 8 S

korrL.kt,
Direktøren beklag0de, nt den pa.ttgældC; nde Fløj ikke sc..a lige-

saa klart

0

6 uselvisk pc.a Forholdcna som Arbejderne og udtalte

sin Tvivl om, at de kontraktantagne Funktionærer under He nsyn
til deres .Ansættelsesi'orm kundt! undgaa at blive betra(;te t som
priva t unsu.t, Det lovad0s endvidera, at Bestræbelser f or ogs[,L.

at gennemføre ]'ritagt.1lse for s æ dnnne Funktionærer sa~yfnlgJli.g
v:.lde blive iværksat, men dE:t p:1 apcge de s samtidig, e.t Yill:a.:..rene
. : økonomislc Henseende eventuelt kunda vise sig "TI"i,.,rJ.o omme .
En.le lig afholdt den midlt:rtidi 6 t fratr ædende V23:- ftslednJ se

et afsluttende Instruktionsmødt..! med de 4 førstnævnte :~lnncl t du!l
fo::ronnævnte midlertidigt virkend e Ledelse, idE::t de:r· cl.els lw nyi. stes
t:i.l de tidligere referf1r c:: d 0 Te mpi f o r Orlogsv'~rft e ·js
06

.f \ i.1':1.; :::z

dels fu.stlagdes, ut mun overf or tysk e Kra v og My1:d ·,.~hed0.::- s.snlde

hb.ndl e i Overensstemmelse med Aa ndGn i <le i saa He .t' lSe t~ n cle all ,:- i:: d u

indta t9'10 Standpunkter, s0ru Ingeni ør e rne i den siden 2~ 1 : _,\ u gus ··, :: c• : l <1::, -·
n c Tid kontinuerligt var sut i Kun dska b om, s a mt a t St. &n dpun1~t -1;il

30.

nye K~av af principiel Natur først maatte tages efter Konference
med lirektøren f0r OrlJgsværftet, san efter Aftale m~d Marineministeriet vilde være til Raadighed for dette. Enclvidere fremsattes
Direktiy om, at lngeniør H.E.Clausen havde It1uldmagt til at underskrive 11 paa Direktøren~ Vegne" og de øvrige Herrer derefter i
Bæ:kcfølge paa lignende Maade, men ttefter Berey-ndigelse 11 • Det
fastlagdes at Regn.skabsaflæggelse skulde f0.r-egaa som hidtil, samt
at Omkostningsti~læg skulde holdes konstant trods faldende Beskæftigelso, og at yderligare Driftsarbejder indenfor Rimelighedens Grænser. kunde iværksættes, hvis det maatte anses formaalst:j e ~-il.igt, idet dl".lg de igangværende produktive Arbejder - navnlig
den for nogen Tid siden iværks&tte Fabrikation af Ankerkæcler til
Skibsfarten - først og fremmest skulde benyttes som Beskæftigelsesobjekter i størst mulig Udstrækning" Ingeniør H. E. Clc::.usen og
Ingeniør Thowassen fik tildelt Underdirektør Nørings, henholdsvis
Underdirektør Otzens Kontorer, medens Direkt0rens KontC"r skulde
henstaa ubecyttet.
Derefter traadte den Orlov i Kraft, som :Marjneministeriet
ved Skrivelse af 28'September havde meddelt Direktøren og Underdirektørerne, hvorefter Direktøren for Orlogsværftet virkede som
1Vlarineministeriets Konsulent i Spørgsmaal vedrørende den videre
Ordning af Orlogavær:ftets og de forskellige der ansatte Personel-·
gruppers Forhold, medens UndP.rdirektørerne - og blandt disse
navnlig Underdirektør Nøring - var Medarbe jrlere paa det omhandlede
Omraade og blev holdt undeI.Tettet om Udviklingens Gang gennem
jævnligt afholdte Konferencer.
Allerede den l'Oktober w1derrettede Viceadm~ralen Direktøren
for Orlogsværftet om, at en af den tyske kommanderende Aclmiral
udstedt Bestemmelse, ifølge hvilken den tyske Krigsmarine agtede at
tage Søværnets Skibe, Materiel og Inventar i Brug, dels Yilde
meq.føre særlige ministerielle Direktiver desangaaende ( jfr .. Brev
.A.Nr. 1333 Journal Nr. A.287/1943 af 8 1 Oktober 1943 - Bilag 17),
~g dels at Afviklingen af Orlogsværftet msm. skulde foregaa i et
hurtigere Tempo end hidtil paatænkt. Der blev tr-:nfet Aftale om,
hvilke Skridt der i den Anledning skulde fore+,ages; idet Tu.an
vilde meddele om Arten af saadam1e Skridt den følgende Dag paa 2
Møde~ hos Viceadmiralen. Ved det første af disse var indkaldt dels
Ct·l ogsværfttits Direktør og Underdirektører samt Ing miør lleE ~Claussn
og dels Søminevæsenets og Søartilleriets Direktører, Yed dat andet
Møde, hvor Direktøren for Orlogsværftet var til Stede, var indkaldt
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Vald.Hu.nsGn (.Arb~ jdern0 s Fæll0s/'"\rganisa t:i.on), Mat Grialforval t0r
Ands.;rsen (Civil EJ Tjen.astemænd), Konstruktør Mortc:;nsen (administrativt ansatte Funktionær 8r) og Rcntorassist~nt Weye-Hansc.n
( Tillidsmand for Kontorpersonel under Han::lels- og Kcmt,n·medhjælperforbundet).
Paa disse Møder ~plyste 7ic 0admiraldn om de res Foranledning
or; oplæs te Gn paatænkt Skl'ivelse desangaaondti (jfr. Bilag 17.).

I1u t meddelt ~ss at en uf ]'ølgerne mætte blive, at en Del Ingeniører vilde fua meddelt Orlov

R11c:1 ~
:est;

ligesom den Plan, hvor-

ef ii 8r Orlogsværfte ts fra traa dta Lude lsa havde handlet,

oe

som til-

J ig e v~r gældende for d&n midl ertidigJ Lc delsa, vildG blive

æn-

dret derhen, at alt militært J,rb 0 jd1:; - d8runder Nybygningerne skulde stands e s snarest, hvo:re:: f ter øvrige Ingeniører vildu blive
tildelt Orlov. Arbejder som Kædefabrikation, Reparati0n af
"Kongedybot", Kongeskibet

11

Dannebrog· 1 , ]'orfærdigelst: af Kaserne-

skab~ og Udførelsen af Bygningsarbejder vild d kunne fortsættes
saavel som Intendanturens Arbejder, der vilde være at standse, naar
Intendanturen skulde fratræde. Tilbud paa Færger vilde ikk~ kunne afgiv,as, da De Danske Statsbaner fordrede Garc::.nti fur ~,ærdiggørelse under dansk Ledelse, og snadan Garanti

::i · ..

.:2 ::1,,, ·11:; ydes.

_Ut igangværende Arbejde hos do..nsk0 og udenlandske Unde rlever~ndnrer vilde ligeledes være at sta ndse snP..rest muligt.
Endvidere meddelte Vic vr: dmira ldn, t~t man i d8t Interre gnum,
der vilde opsta~, indtil de tyske Planer med Orlogsværftet bltv
bekendt, vilde bestræba sig for unde r en eller Rnden FJrm at
hjælpe overflødige .Arbejdere .
Endvidere vilde m.&n - uanset den i Marineministeriets Skriv~lse af 9'September 1943 (Bilag 11) nntydedu Græns8 mellem civile og militære Personelkategorier - bestræbe sig for E:t fcn
samtlige Tjenestemænd eller i det mindste sa.adanne nrnd kgl. Udnæ,melse hjemsendt samt søge en tilfredsstillende Ordning for
de administrativt ansatte Funktionærer gunnemført,
Ved Sk:rivelse A.Nr. 1221 Journal Nr .. 247/1943 af 2 1 rnctober

19t3 (Bilag 18) gav Marineministeri0t en kortfuttet skriftlig
Medd'.;lelse om den fremskyndede AfYikling og anmode d e O:::-logsværft6t
~m Forslag til Udførelsen EJ.i en snadan.

I de følgende D~.. ge kom Ingeniør H.E.Cl:1.u.sun ud for forskal-

lige mindre Krnv fro. Holmens tyske Bescettols8&myndigheder. Saal~des fordrede disse Kølklodse r udleveret til Opsætning paa
Land af bjergcdd danske SJ..-ibe. :;;fter at have r·a· ,dført sig med
Direktøren for Orl-:;gvv-ærftet J.0 1. Ingeniør 018.usen Kølklodsernes
1

Lagerplads paavise, mei.. :nægi:ede at stille Arbe jdskrE~ft til Disposition for deres Trmisport. DGtte havde: til Følge, at de tyske
Myndigheder anmod-=!c1e A/S

1: Nr,rrl ht:vr.t.

er:!'t et" om at udføre dette

_,i:./ te jde, hvilket der,:dte1· skete f m8:n med Ulyst frn

11

Ncrdhavns-

-;æ..,,..ftetll s Arbejderes Uide.
Endvid~re meddelt e Ingeni.ør Clausen, at aen tyske Værnemagt
(Luft\,aff a ) selv haYdd ska ffe: ·, Gig Adgang til Orlogsværftc.ts
Jl.yvemdSlc_nværk s t erl fer ;. ·, 1xisla glæBge og eventuelt borttransportere de dl:r opb tJVCrt.-de da11'3k 0 JJ1lyvsma skiner og Beholdninger.
Ingeniør Clausen" havde p ;:.Et·1.l t de une Fremgangsmaade overfor· Oberleutnant Mehlmann.
En fra Oberwerftsteb b e i

Admir a l Tiån3rnark ved Skrivelse ef

6!0ktob er (Bil o.g 19) ge.:.'ltEig1.3 t Anmc dning om L..t faa udleveret
Tagninger til de under Bygning v ærende Torpedobaade blev forelagt
Direkteren for Crlogsværft e t, s )m h e nvi~te til tidligere afgivet
Svar i sea Henseende. I Ov0 r c nss t ~rnme lse hermed afs0ndtcs derGfter
dot i Orlogsværft e ts Skriv0lse Nr. 1433/A.12ll af 11 1 0ktober
1943 (Bilag Nr. 20 ) •indeholdte G"Trcr -

Den 6' Oktober havde Ing i~1D.<H· Cln us e n og Ingeniør SchouPedersen et Møde paa OrlogBva=i...r:Zt ,::t med forskellige tyske Herrer
dels f ..:a Berlin ug de ls h er fr a Køben.h.a vn~ hvis Na'Vll.e fremgaar af
vedlagte Referat af de t pnctgæ::i.denc.1.:. Møde ( jfr. Bile,g 21.).
Som det fremgar.r hen"f, h o.r t·reg2ttenka pi tlin Hild1::brandt
hævdet, c.:.t Orlogsværftet :i.kke ma o.tte vær~ uudnyttet og angnaende
Hævning og Rep3.ra ti1,,,n af de J.anske Skibe v2 ret af den Anskuelse,
at hvis dcnske ArbejderG vilde udføre Arbejdet, skulde Orlogsværftet unføre det, idet han kund.o tænke sig, at Marine mi.nis teriet
v:i.l give Ordre dertil. l)erimu ,l )rnr Ka:_:,it~n zur See Grl'.tnert være t
kl~ over, at saadcn Ordre ikk e v .1.lde blive giyet. Fregatten-

knpit&l Hildebrandt ~ som v-ilci. ,j h t1.~r1.3 Sagen c.ngnaende de sænkede

Slcibes Reparation v ed Orlog::i,-cri1·f te t i ·) rden, har til Opnuaelse
her1:.:.f dols henvist til, at

:).3

Da !1s k8 8tatsbaners Tjenestemænd

forbl8V til Tj ent:ls tG ~ dels ti::. a ·~ Sæ.akningen _ikke havde været
:p::.:.ukrævet, da mc.n fr a tysk S:.d ~ ik'l-,.e h a vde

11

vceret ude efter" den

df.:.nsktJ Marine den 2? 1 Angus+, og d PJs om-~r..lt, Ei t man jo ku.nda lade
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v:~logsværftet mili t S:Jrt besættu f'.lg Arbc jdo.Jt udførtJ under tysk
Dir cJktion. I su.rnme l!1 orbind\jlse h1:1r hf, n dug st-...~aks e rkL:.0rat, ut
det vilde man a lligevc:l ikke undGr nogen C'mstændighed, ml;:} n mr1n
vilde nindre .Arb Bj deres JJ'sk~i :igelsar s a :..:.vel e:iom l!1unktionc'Brf::rs
Hjemscmdl:ilsu. H0rove:-f'or har du d::. nske Mødedelt1:..g0re Ingeniør
H.E.Cl:.:.uson og IngGniø.: Schou-Ped ursen indtuget fuldt ud korrekt Stundpunkt, hvorim0d de Vt:ld n t tilt.rædcJ Llmdt:::sbeauftr/.; l. gtt:r
Lorenzens 1!,"rslag om at bt.:lskæftig8 Orlogsværftet under dansk
Ledelse med tysk civilt .Arbejde (Repara tion a f tyske m.mdelsskib8) har lad~t sig forlede til ut afvige fra tidlig2re indt ~gnB

danske principiell e StCtndpunkt e r i meget betydelig Gru.d.
Dr, Refdrutet bl u v forljl t.bt Direktørun for Orlogsværf·~et

-ien 7' Oktober, fors """ure d\:i Ingeniør Cla usen d.Jt uf hnm inG.te.g:ne
Standpunkt med dn Henvisning til, a t h a n og flt:re andr e ikkti
kunde indse,_ hv:>rfor Orlogsværftet under hc. nJ Led 0lsc som ::ngeniør i St:irærnet ikke skuld E: kunne udf\ Jr e tysk civilt Arb8jde,
mar der samtidig blev ydet Ga r h nti for, ut tysk militært Arbejd~ ikke vilde blive f orlangt. Herovtrfor h~nvis·~c Dir8ktøren til,
at det først og fr e mriJ. ast priI.cipi e l t VH r imod de Ingeniør ClauscJn
givne Dire~::tive:r, som. hvilod8 pn u det Synspunkt, G.t Søværnets
Orlogsværft ssm. sac~d u.nt ubsolut ikke kunde indl ud e sig pi=...a at
vil'ke for tyske Interesser.
Da Din:ktøren hævdede, at Herr Loremrnn omgæe nde mo.a tte
underrettes om, at de t nf Ing eniør Clausen givne Tilsagn beroede
p~u tJn Fejl tagels1::;, ønf.lk<::Jde Int;eniør Cl ~us...: n Le jligh0d til at
forelægge S&gE:m for Vicei::.d.miralcn, der imia.l~rtid ind tog s a mme
Standpunkt som D.Lrcktør cn f or Orlogsværftut.
Som vedlagte Sk .rivolse af ?' Okt ober 1343 fru Lunderb e auftr t:.~gter Lor0nzen ( jfr. Bila g 22.) udviser, naae dti d en tel13foni s ke A:fkræftialse af det givne Tils~... ~ først fr em, ~ft tj r i,t
der fra tysk Side var 2fsendt s lcriftlig BekræftJlse til Ingeniør
JJ~us2n paa Orlogs~rft e t.
])L;t vist0 si 5 iøvrigt s t.:n E:' r tj Vl:: d dn i DLcember M:1c::nei: uf
Dirdktøre n for Or l ogs-v:Brft e t forLnl o di g e t S::..mtclc mud Maste r~-rul'pens Formand, r-t In 6 0ni ør Cl -. u s un f orud for Møclt.:t med de
tyske Horrer h:....vde r:u~dført SiG me d n o 0 l a a f dem bli.indt P 0rsonellet - bl.a. Fo .1'IDLnd en f or Me st ~r grupp.an - som v n.r utilfredse
i Anl t:Jdning r.. f Led u l oens " t;; Ini:;oniør 0rn0s Hj eosendalGI:! , scimt r~t
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Inge:n:iør Clt.:.usen v0d dette Samrac:1.d havde fanet Tilslutning til,
c:.t Orlogsværftet under ham som dansk Leder unde1 den "iamikc: Stats
.Ansv~r og i Modstrid med det overfor de tyske Myndigheder tidligere fcsvslaaede Stand.punkt burde gaa ind for Udførelsen af Reparationer f'..f tyske civile Skibe, sel,r om s aadant .A.rbe jde, s an kunde
skc ffe Orlogsværftet f~rr~den - gansk0 vist tysk - Beskæftigelse,
skulde finansieres gennem Marin~minis t eriet og Finansministeriet.
Ve d Sa mta l en i Deuembc:r Maaned m8d Mestc:rgruppens Formc..nd erkendte
dtmne imidlert~-1., at det vildb have vr1.dr ,..Jt i Modstrid med Orlogsværftets Forme.al som Søværnsorgan, om det var blev0t ført ind i
Gn si:adan Ordning og baklagede det uklnre Syn, som havde ligget
til Grund ~er en sa~d:::m Bestræbelse .
Marineministeriets SkrivGlse a f 2' Oktob8r (Bilag 18) angaaende
Standsning af alt militært .A.rbajde paa Orlo gsværftet gav Anl~dning
til b&tydelig Uro og B8kymring blundt Orlogsværftuts Arbejdere og
Funktionærkateg,.,1·i0r,
hvilket atter meiførte en Række Møder i
Mi.trineministeriet dels ho s Direktø ren .Zor Orlt1gsværftet og dels
hos Vicea dmiralen.
Va nskeligheden bestod i, ~t tiltr~ds fMr Ukend knb til de
Skridt, der vilde blive f oreta get :fr u tysk Side, ønskeJ.e hver
1~
Personel.grupperne Kun sk&b om~ hvilke Udsigter, der kunde tænkes,
de vilde gau i Møde, ligesan de ønskede Lejlighed til at stille Forsle1g ungaaende egne F,,rhold.
Fra .A.rbe jderne pac.pegede m:.,.,n den Uro og Utilfredshed, s mn
begyndende Feretagelse a f Afskedigelser for a ~rsagede, 0g der blev
nf givet Løfte nm a t søge iværksa t effektiv Støtte for afskedigede
Arb e jde re i en eller and ,;: : n Form, indtil en endelig Ordrrl.ng blev
truffe t samt principiel Be stræb else for Etablermg uf 8n dunsk
Værks t edsledelse, sem ev entuelt helt eller delvis kundG udgaa af
Arb e jdernes egne Rækker.
Det kontraktantagne Personel fik Tilsagn om, ut ingen Opsigelser
vilde forekomme, saalænge der herskede uklare Forhold ~gid.et raindste
r/C..i..c
fuld Løn indenf"r kontrf\ktmæssigt Opsigelsesvnrsel fra
Indtrædelse a~ endelig Ordning 0;t regne.
Overf or Tjenestemændene blev der ~fgivet Tilsagn rim en l!'rincipiel Bestræbelse for Hidførelse af saadann8 Forhold, nt hele
dette Personel eller i det mindste Tjenestemænd mad kongelig Udnævn6lse kunde trækkes tilbcge, hvis Orlog~værftet k6m under tysk
Ledelse.

Endvidere blev det meddelt sb.Irltlige Personelkategorier, at
Marineministeriet principielt ikke vilde beordre nogensomhelst
til at arbejde for Tysk 1nni!, idet man dng ikke kunde vide, i
1

hvilken Udstrækning disse vilde anvende Tvang.
Da Arbejdernes Stilling ifølge deres egen Erklæring var
klar, saalæn.ge der fa:..1dtes 11.ansk Værkste •d sledelse, d.v.::-J. visse
danske Funktirmærer, og da man var vidende

'"iID,

at der vedrørende

Hærens Vaaben- og .Ammunitionsarsenaler vnr truffet en Ordning,
samt da Afgørelsen af Perscnellets Stilling m/JLi.tte ske under
Medvirken af udenrigs- ,1g Finansministerierne, blev der den 7' Oktober arrangeret et Møde i Marineministeriet, hvor Departementchef Dige og Kontorchef Ulrich .And~rsen fra Findnsministeriet,
General Steman og Oberst Friis fru Rrigsminis terie tr .1li'del:i ngsohef Wassard og Kommitt e ret Aa Ode l fr a Ud8nrigsministeriet samt
Vicaacmiralon, Direktøren for Orlog::;værf'tt> t, Kommandørka pta jner:r:i.e
Lundsteen og Bonue og Kontorcha f L..... :ngse 1:h fru Mar ind.ministeriet
var til Stede.
Hdr madd0lte 1..fda ling sch a f Wassard og Genu.ral St0man,
at

Hærens o:,handle dt: 2 Vj rksamhe d er fortsatte deres tidliger•:·

Beskæftigelse med Fr1:Jmstilling af tysk Ammunition o.l., m0n i udvidet Grad, fordi dl::n du11Jk 0 Pr oduktion v a r atu.ndset,
ut

Virkscmhed<.;rne blev lL-: d~t LLf deres 0gn<:: hidtil kontrakt-

antagn5 Ingeniører, hvis Forbliven til saada n tysk Tj8nestc, Udenrigsministeriet efter Opfordring fl, a Krigsmi.nis teriet huvde 8.ttest 0ret som værende: i Overtmsstemmelsa mdd danske Interesser,

at

do ved Virksomhederne som Tj .:: n.rntemænd ansa ttl.:l Ing ,:miører

o.l. var trukket tilb G6 e~
at

d u Ing8niørerne underordnede civile Funktionærc:r - Tj ene-

stemænd s c.t.v e l som k r:ntrc.1 ktansutte - bn.vde modtaget Ordre fra Udcnrigsminis teriet om a t f ~rbli v e til Tj en,; s t e v 0d Virks an.hederne 1
hvilken Ordre var udst edt pa c:. Opfordr:ing ~f Krigsmini s teriet, og
c.tt

det ved Virk s anhed cr :i.le tj 1::nstgørt:nde Personel be:,vnrede

deres Lønninger, .Ancienni t c:t og Rt:>ttighe dljr, idet Lønning e rne
bl ~...- rtlfund.J r e t ...tf Rus tungss t u b ~ hYorimod d 8 l e de nde Ing(jnLørl,;r
havde fas. e t forøgede Lønningt"Jr og tysk .t\nsættel:Je .
Vie ea dmiral.Gn u clt :.lt~ heroverf or ,

h

t Ma rinGminis teri e t ikke

kun~e tænke sig en lign ende Fra mgung.3Illa:..:. de, ide t Ma rineminist eriet

ikke vilde beordre noget Per8onul til tysk Arbejde og ej heller
opfordre Udenrigsministeriet til. Udstedelse af SHt..dnn Ordra.
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Direktøre n for Orlogsværftet p[..e.pegede det fr ~t et dansk
Synspunkt principielt uheldige i 2.t le.de tysk t\.rb e jdo - endda
':ysk .Ammuni tion-producore ved. d e pua. geldend.H Virksomhed:::r under
c~L:nsk Lede+se.

1

ertil berrmrkede Krigsr.ainisteriet, at dE: p w gæl-

de nde Virkscxnheder allerede gannem længdre Tid før d~n 29'August
og under :tedelse a f Hi. t

qK1

h il vd.e udført lignend8 Produkt ion. Efter

Bt mærkning om, a t lignende Forhold i.kke eksif' terdde for Orlogs~-ærftet, ia dc tt ...: i Tidc: n fr a 9 1 .AprL. 194 0 til 29'.A.ugust 1943
--r, d a t henvibe til a ndon Beskæftige l se o.l. hn.vd.e undgnaet
,.:i.t udføre tysk Arbejde, p dupegede Direktøren for Orlogsværftet det
·'.:; ~_-cænkelige i, at man fr a dansk Side beordrede dc.nske Tjenestemænd
t'..Yslc-

.,, : .:i.. Pr oduktion s om du.nsk ln-i;er-.ssa, i hvilken Forbindelse K:rigs-

rninis teriat oplyste, at d8t maa t -ta rmses som du.:nsk Interes'le at
hev-ure du paagpgldende Virkscmheders A~be jd.J r 0 beskæftiget "

Et samttdig fr u tysk Side frems a t Ønske ~mat

fa~ L8jlighed

t il &t drøfte en Ordni.ng Ef Orlogsværf-l;et og dets I e rsarwl førte
t il Mød e t i Marineministeriet dGn sroktober, hvor!:!f Refe rat fore.li gger ( jfr. Bilag Nr. 23) • Som Indledning oplæs+,e Vie 88. dmi "':''.:len
cin kort Oversigt, som rbfererede 9

ut Orlogsværftet som integrerende Del ~f Søværnbt v e r under
Afvikling,
nt Ledelse og Ingeniører frL.set gnnske enkelte ve.r trukket
t ilbu ge fra Tj e neste,
a t de rest e rende Inganiører ligeledes vilde blive trukket
til bage, eft e rh r:r:Lnden som Færdiggør8lsan af civile danska Arbejder
tillod det, og
at man fra tysk Side tilsyneladende stod i Begreb mad ut
ændre d J for Orlogsværft8ts Drift under dansk Led~lse f c stl~ gt a
RGin.ingslinier, samt
at Ingeniør rlausen ikke var competent vedrørende Afgørelsen~~
sandanne principielle Spørgsmaal., He rr Lorenzen bekræft,3de at have
f ors øet Et,t faa danske o g tyske Krigs-- og Hnndelss kib e rapareret
-pc:.r~ Orlogsværftet unde r Præcisering af e t se::rligt Ønske om, ,~t

:c._~be jdet for Tyskerne skulde foregna unde r dansk LiJ d e l se . Hertil
svarede Viceac!miro.len, a t der ikke vilde blive giv1::1 t Ordre deJ-L il.
og 1:ij heller til Repura.tion af tysk-i.:: Hc.ndt:lls skib e . Fra tysk Side
:"J.ev det fastsluaet, at man ikke ønskt:d e Orlogs-værftet l·-gt stille,
m.:>r1

nødigt vilde indsætte tysk Ledelse ., Der f o r espurgt e s 1 om me n

:2:ke fra dansk Side kunde skaffe en Iieder 7 bvi lket fr a d:::.nsk Side
,~enægtedes. En Ud t ulelse fr a Ke, pi t a:n Hnshngen om, [.;. t d8t "!? eds te

vilde væro,
:.;.f

om

de underordnede Funktionærer kunde blive, besvar~des

Vicea dmiralen med en Tvivl om, at Mestrene vilde: indgua derpc~a.

Efter at have henvist til, ~t dcnske Privatværfter repa rerer
tyske Handels- og Krigsskibe ; ga v Herr Lor1:mzen Udtryk fur Forstaaelæ af Orlogsvær:ftets særlige Stilling og d0 til Grund for
samme liggetide Motiver, som h~n maatte ærd og respekt0re.

Fra tysk Side f1:is-:slog mc..:.n, :.i.t der fore lc..:.a dt.:n ub-chagelige
Situation, at .A:rbejdern~ formdntlig kunde bringt::s til at blive,
man at Forudsætningen herfor - det .1.edenda Værkst0dspersonels
Forblivan - ikke vilde blivG opfyldt.

Direktøren for Orlogsværf-

tet pau.pegedt.:, at Mestrene paa faa Und tagt3lser nær t.m.mt ,3nke lte
Konstruktører og 112.lvdelGn af Værkfør.Jrne var Statstjenestem@lld
og tilføjede, at Resten af Værkførerne og Størstedelen uf de t ,~kn:i ~_·· ·
uddannede Konstruktører og Tegnere havde Kontraktansætte lse. Fra
tysk Side udbad man sig en Liste ov e r .Antallat af de pai:.:.gældunde
Tjenestemænd og Kontrakt...:.ntagne~ Løfte herom blev afgivet. :Derefter
besvarede Viceadmira len en tysk Fore s1ørgsel om Orlogsværft ets J,:rbejde i Fremtiden d e rhen, a t alt da nsk militært .Arbejde vild<.: blive
indstil-let i fL:~re Tempi og Viceadmirt.len he:nvist 8 til, a t "i..rbejdet pc:n de 2 større Torpcdob L..[... de var sta ndset og en Del Arbejdere
opsagt til Afsked, samt til ut Arb e jdet paL de 6 mindr...: Torp -:;dob: r,d r::
vilde blive stands .J t i Løbet 1: .f fa1 . . Uger, hvorimod dGt civil8 danokc Arbejdd vilde blive fortsat.
Do Vanskelighe der, mun stod overfor vudrør enac Personelforhold,

drøfted1::3s i dl:3 p~~r.følg e ndc Ds.gc indgo.8. end0 mellem Orlogsværfti:: t s
Tiirektan- og Underdirekt0r ~r.
Dirbktøren for Orlogsværft e t fremholdt overfor Vice admira l en
som sin Opf~ttelse, at Mødet den 8'0ktober gav Indtryk nf, a t

det vilde være gennemførligt at trække Tjenestemænden ~ Gll e r i
dat mindet1:: SD.cl.d:mne med kongelig Udnævnelse tilbngi::, i <iGt Op;nær:-;. somhedan samtidig henledtes paa, at Vicec~dmirc::l. lens Skri--:relse af

9 1 September (Bilug Nr. il) i nogen Grad t,ilta derimod, v e d r.:t
amføre, at "Arbejdere og Værkførere m.fl. ved de nævnte Institutioner forbliver i deres Stillinger, da disse Kategorier ikke er
militære". Ddr var imidlertid Enighed om,c;.t dette ikke kunde være
en virkelig Hindrmg. Hidførelsen R.f en f oreløbig Ordning f o r
.Arbejderne trængte sig mest pct.".. , fordi en Dal af disse stod overfor
at skulle forlade Orlogsværftet i Løbet af g&nsk e f a~ Da 60 , og
d e burde sW:..vidt muligt ikke være d ~ først8 o 5 ev e ntue lt da an vs te 1
som kom til at t&ge økonomiske Konsekvenser ~ f de indtrufne F orhold.
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Ved en Sumtale mellem Viceadmi.rnlen og Dep~rtamentchef
Kock i Socialm~nisteriet om denne Va nskeligh~d, nævn8de sidstnævnte den Tanke at give hjemsendte Arb ~ jdere 2/3 Løn - en Udvej,
som dJrefter blev underkastet omhyggelige Drøftelser i Marineministerie.t.
De'1S Gannemførelæ blev bl.a. stærkt anbefalet af ])i:ruktøri3n
for Orlogsværftet ud fra dt..:n Betr:1-gtning, at dels vilde Arbejder-•
ne kunne anerkende en saadan Fremg~ngsmuade som værende kulant,
og dels vild.e den fri te.ge ME'.rinerninis teriet for at kor.:.illle i de"1
T<rar.gssi tun tion at skulle t u. ge Ini tic1tivet til e1J. Løsning af
Funktionærsugen overfor Tyskerne, hvilket, hvis dt sse tog l a 11g
Betænkningstid, kunde blive nødvendiggjort for

1:-i-G

1mdga e., at

det stedse stigende Antal afskedigede 11.rbejder skulde gc:,t1 lec. igc
uden Løn, indtil en Løsning ku.ndu blive truffe

1-

v ed tyslc Fur-

anstal-t ning.
Vie eadmiralen drøftede der Gfter SpørgsL1aalet med Depart .,:;--

mentchef Dige, som syrapu tis e rede stærkt med Fr~• g3.ru-Js11n1...d.e!"I.:•
men ønskede at overveje Sagen nøjere, hvorefte-:- Finansminis t eriets mundtlige Tilsagn om 4 Ugers Varighe'1 fo?:·el ·m den 13 : O~~:-

--

'h . .....

Omtrent samtidig indløb det af den midlertidigE; Led1:Jl S:J paa
Orlcgsværftet udarbejdede Forslag ( jfr. Skrivelf3e Nr.1437/,-).~ 121J_
af 13' Oktoaer 1943 - Bilag 24) til Afvikling i Henhold t:;_l M~--- rineministeriets Anmodning af 2'0ktob\jr (Bilag lG),

I nævnte

Forslag redegøres dels for, hvilk~ yderligere Afsk6'digels8r
Standsninger af de militære Arbejd8r vilde foranledige og dels
for, hvilket Antal Funktionærer d~r af samme Grund vilda k'UY'..ne
u"':'.dværes. S ntidig udbedes Direktiv for de Principperf hvor0ft eT
e!'\. Ordning angaaende de hos Underleverandører i Ind-·· og Udland
igangværende tilsvarende Ltverancdr skal søges sta ndset.
Der blev derefter i en Række korte Møder me d de forskellige

1nstitu.tionsladere, Arbejdernes Fællæor ·.rc1nisa-tio11

Funktionærernes Organisa ti.aner .

0 15

_ givet Medd•1l e ls e om de

militære .Arbejders Standsning og om Ordningen vedrørende 2/3 L0n
til derved ledig blivende .Arbejdere, hvorefter M2.rineminist1.;-•
riet udsendte Skrivelse /au.mal Nr.A247/1943 af l .:'r:Okto1Jer
1943 (Bilag 25), medens videre Udarbejdelse af Ordning ens
Det<' iller •lev overdragGt Din.:ktøren for Orlog :cr -ærftet~ Ve d de
i,Bafølgende Forhandlinger med Funktionærernes og Ar-be j dernes O:r:g,.'
Disa tioner anerkendte disse de udf' oldede Bestræbelser for tr ,
skabe en hensJnsf't!.ld Ordning under vu.nskelige Forhold,. l!"ra .A..T•-

,
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bejdernes Side fremhævede llli.J.n dog, at Ordnin5 en burde forudsætte,
at der af Myndighederne skulde udbetal~s Arbejdsfordelingsgodtgørelse for den 1/3 af Ugens normale Antal Arbejdstimer und.er gældende
Arbejdsfordelingsordning - 1/3 x 42

=

14 Timer - som ikke faldt

ind under Lønerstatningen, idet d~t ti l lige skulde være en Forudsætning, at den hidtil gælde nde! Udbetaling af Arbe jdsfordl:lingsgodtgørelse for 6 ug 0ntlige Timer op til 48 Tim.ars Arbejdsugen
blev fortsat, medens der ikke ku.nd ~ vær e Tvivl om, ut sidstnævnte
Forudsætning vilde bliv G opfyldt, maatte Afgør~lsdn vedrør&nde
Fordelillgsgodtgørelse f or de 14 Timt:!r hunvis e s til Arbejdsfordelingsmyndighedernes Afgørelse.
De udarb t: jde de de taillercde Bestemm8lser f or :l!unktionærer og

for Arbejdere blE:v d&r : .: ft..; r udst alt 2..f Marin-.;minis te riet i Skrivelse C. Nr. 5568 Journal Nr.
velse C. Nr. 5583 Journnl

c. 525/1943 (Bilag 26) henholdsvis
c. Nr. 525/1943 af 2n Oktober 1943

Skri-

1

Bilag 27).

Sagen vedrøre nde FordelingGgodtgøre lse for 14 ugentlige Timer
blev af 1!1ormc1nden f or Arb e jdernes Fæll esorganisation og Orlogsværftets Kontorchef behc..ndle t ov&rf or ArbrJjdsdirektorE~tet, som imidlertid ansat;. den f o r uigennemførlig, f ordi Arbc jdsfordelingsloven forudsætter, at Arbe jdsfo rdelingen skr.l f o ranledige,

Ett

flere Årb a jdere

derigennan kommer i Arbejde, hvilket ikke vilde ske i det her omhandlede Tilfælde. En af Direkt0ren for OrlogsværftGt derc;;fter
foretaget Henvendelse til DcpL,, rtumentschef Kock i Socialministeriet førte til samme Resultat, trods udpræga t Sympa ti f or h t imødekomme Arbejderne. En Henvendc:lse til Finansminist 0riet rc:sul terede
i, at dette til trr"e.dte, at den omhandlc:.::dc: Fordelingsgodtgørelse

blev udredet r.f Marineministeriet (jfr. Ma rineministe riets Skrivelse C.Nr. 5842 Jour n:. .l Nr. C. 525/1943 2.f 30' Oktober 1943 Bil a g

28).
Sikringen af de: pDa Holmen bero.:mde Arkivalier i::f historisk
Værdi huvde ogsaa Vu3rtJt pa8. Tt:=tlcJ, og den blev o.f Orlogsværftet foretaget i Overensst~mm~lse med Mu.rineministeri~ts Skriv6ls8 A.Nr.
1480 Journ&l Nr. A. 298/1943 nf 13'0ktober 1943 (Bil~g 29) og
Skrivelse A. Nr. 1505 Jourru:...l Nr. A. 298/1943 nf 14'0ktober 1943
(Bilag 30) samt Orlogsværftets Skr~v~lse Nr. 1539/ A.1 211 cf 25'0ktober 1943 (Bilag 31).
Fra den tyske Værnemagts Side gjorde ma n v e d mmptingeni0r
Ehlers den 15' Oktober uclen forudg ~1.i:tende Advis~ring Fordring poa
at faa alt, hvad der i Flyvamaski..nværkst1:.jd e t fund tes .'.lf Materiel

4c, •

til Flyvevæsenet, udleveret, s amt alle Materialer og Værktøjer.
Ingenh,r Schou-Pedersen hw-rdede paa )rli,gsværf tets 7egne, at MateriaJ.er og Værktøj o . 1. tilhørte Orlogsværftet og i " e ] 1lyvevæsenet.
Hertil bemærkede den tyske Ingeniør, at denne Forskel i Ejendcmsforholdene var uden Betydning, da de omhandlede Dele var bestemt
til Flyvemaskinbygning. Tyskerne tømt~ derefter Værkstedet f' or
alt - ogsaa Værktøjsmaskiner og Lagre (jfr. Orlogsværftets Skrivels e
Nr. 1543/A.1211 af 26' Oktober 1943 Bilag 32.).
Imidlertid havde der allerede for nogen Tid siien været
Forlydende om, at A/ S Burmeister S: Wain efter tysk '.Iilskyndelse
skulde være indgaaet paa i en eller anden Form at overtage Driften
af Orlogsværftet. Dette førte til, at Direktøren for Orlogsværftet
den 13' Oktober havde szgt Crientering hos Industriraadets Formand,
som imidlertid orlystrr, at Jforlyiendetvar urigtigt og tilføjede, at
intet dansk Skibsværft vilde indgaa raa noget saadant.
Ven Konferencens Forts~ttelse den 16 1 Oktober, hvor Direktøren
for Orlogsværftet bl.a. omtalte Tilbagetrækningen af resterende
Ingeniører og det øvrige Tjenestemandspersonel, slog Formanden f or
Industriraadet, der ogsaa var Formand for Foreningen af Jernskibsværfter i Danmark, til Lyd fur, at man skulde undgaa, at Orlogsværftet fik tysk Ledelse - et Standpunkt, hvis Baggrund antagelig var
Frygten i'or, at an tysk Ledelse gennem sin Lønpolitik vilde kunne
vanskeliggøre at holde Lønudviklingen paa hidtil gældende overenskomstmæssig Basis.
Direktøren for Orlogsværftet lovede at havt~ sin Gpmærksonihad
henvendt paa sidstnævnte Forhold, men fastslog iøvrigt, at der
ikke fra Søværnets Side vilde blive medvirk8t til Indsættelsen
af en anovarlig dansk Ledelse, idet det tværtimoå va r et principi~lt
Synspunkt, at Ansvaret burde hvilo paa en tysk Ledelse, naar Orl ogsværftet skulde udnyttes til Udførelse af tysk Arbejde.
For at underkaste Spørgsmaalet hvilken Fremgnngsmaade der
burde n.nv8ndes ved Standsning c.f do mange hos f'orskelli 5 e Firma8r
i Ind- og Udlund løb0nd0 Ordrer, en nlminddlig Drøft0ls 0, afholdt
Dir1:::ktøren fer Orlogsværft<?t et Møde i Marin0ministur1et den 19'
Oktober med de midlerti~igd L~dere, sru:utlig8 Dirckt~rer og Undordirektører samt Kom.mandørk~pt~jn Lundsteen og Kontorchef Langseth~
r, ...,t viste sig hor, at Ing1::mi0r H.:b.Cls.usun efter at haY8 anmod1:::t
om Marineministeri e ts Dir ~ktiv ved SkcivelsG af 13' Oktubcr (Bila g
24) ævd~ t0lefon.; rf., t til hvert t:mki'.:! l t Firma, at Forhandling,:::r i
hvert 8nkel t Tilfæld,3 vilfi,_ blivt optaget. :Oet blov der efter be-

stemt, at Firmaerne alt efter Arten af Ordrerne og Leveringsstandpunkterne skulde deles i forskellige Grupper, og at Firmaerne indenfor hver Gruppe skulde behandles efter ens Principper, som
skulde fastlægges ved Skrivelser, hvortil Koncept
skulde udarbejdes a:f Direktøren for Orlogsværftet.
Kopi af saadan Skrivelse findes som Bilag Nr. 33.
Imidlertid havde Landerbeau.ftragter H.C.Lorenzen fra Hauptauseohus ichiffbau beim Reiohsminister fur Bewaffnung und Munition i
Skrivelse af 18' Oktober (Bilag 34) henvendt sig til Inge.imiør H. Eø
Clausen paa Orlogsværftet for at fau et Overblik over det ved hvert
enkelt Fag beskæftigede Antal Arbejdere, hvilket blev besvaret ved
Orlogsværftets Skrivelse Nr. 1458/A.1211 af 2l'Oktober 1943 (Bilag 35). Samtidig havde HeIT Lorenzen atter anmodet Marineministeriet om en Konference angao.ende en Ordning af Orlogsvm'ftets Forholde
Datte Møde fandt Sted den 2J 1 0ktober under Vica admiralens
Forsæie og med Direktøren for Or logs -værft '3t og Kommandørkaptajnerne:
Lunds teen og Bonde som Deltagere.
Herr Lorenzen meddelte, at mnn fra tysk Side Yilde bortforpc.gte
Orlogsværftet til det tyske Privatværft Howaldtswerke i Hamburg
~raden l'November, og at dette i det anførte Øjemed vilde sende
20 Ledere og Inganiører til Kobenhavno Samtidig anmodede Herr Loren-·
zen om ved særlige Opslag at opfordre · ai1e paa Orlogsværftet beskæftigede til at melde sig til fortsat Arbejde under tysk Ledelc ~
mod at fa a Lonninger og erhvervede Rettigheder sikret fra de tyske
Myndigheders Side •
Viceadmiralen bemærkede hertil, at en Drøftelse af Forpagtningsprincippet maatte henvises til UdGnrigsministeriet, hvis Afgørelse ikk:t:i kunde træffes, før Finansministerd.et havde taget Stilling ti 1 Sagen.
Direkt0ren for Orlogsværftet paapegede,dels at den paatæt"'lkte
Opfordring ved Hjælp af Opslag ikke burde finde Stedr idet Orlogsvær:fte-ta specielt indstillede Personel ikke burde br~::-- w - i den van-•
skelige Stilling, som individuelt Valg mellem at skulle forlade sit
Erhverv af nation&le Grunde eller bibeholde det mod a~ i.~dgaa paa
at udføre tysk Arbejde vilde medf0re, og dels at de pnntænkte Op-·
slag ikke kunde finde Stud~ saalænge Orlogsværftet vur m1.dar en af
SiJVærnet ansat dansk Ledelseo Iuvrigt he nledte Dirakt0rcn OpmæL"ksomheden paa, at praktisk talt r~lle i Stedet for at meldE: sig vild.e
lade sig vejlede af Arbejdernes ]r.alleso.cganisa tion] r e spektive u.e
:forskellige Funktionærorgnnisationert hvorfor man snarere burde

henvende sig til Organisati~nerne.
Herr Lorenzen hævdede, at nu skulde Sagen ordnes uden yderligere Tidstab for ty~k .Arbejde, men var samtidig blevet betænkelig paa Grund af de fremsatte Udtalelser.
Da Vioeadmiralen endvidere ønskede Tid til at underrette Udenrigsministeriet, ble~ det bestemt, at Aftale ~m nyt Møde ikke kunde
træffes før den næste Dag.
Denne benyttedes bl.a. til at gøre de 2 Funktionærorganisationer samt Arbejdernes Fællesorganisation bekendt med de ved
Mødet med Herr Lorenzen den foregaaende Dag fremkomne tyske
Hensigter. Alle Organisationer tog stærkt Afstand fra Tanken
om at lade hver enkelt tage Stilling ifølge Opslag fra tysk Side
og anmodede om, at en saadan Fremgangsmaade saavidt muligt maatte
blive hindret fra dansk Sideo
Overfor det af Viceadmiralen stillede Spørgsmaal, om Funktienærerne frivilligt vilde arbejd~ under de af Herr Lor8nzen meddelte Forhold, ønskede Funktionærorganisationerne ikke at tage
nogen principiel Stilling, før Tid til fornødne Møder indenfor
deres Bes-forrelsar var blevet givet, men hver af d~m lovede at
fremsætte et principielt Svar samme Dags Eftermiddage Arbejderme
henviste til deres tidlig~re til Direktøren for Orlogsværftet
meddelte Standpunkt, som gik ud paa, at de vilde udføro det Arbejde, de blev sat til at udføre under dansk Værkstedsledelse, selv
om Værftsledelsen skulde blive tysk. Alle 3 Organisationer anmodede
imidlertid indtrængende om, at dansk Vær!tsl~delse maatte blive
bibeholdt. Hertil svarede Viceadmiralen, at Marineministeriet
ikke vilde kunne iværksætte noget saadant, dels fordi man fra
tysk Side vilde have Søværnet som HeThed nedlagt, og dels frrdi
den tyske Fordring om fuld Udnyttelse af Værftets Anlæg ikke kunde
ske Fyldest, medmindre en væsentlig Del af Beskæftigelsen kom til
at bestaa af' tysk Arbejde, og Viceadmiral~n henviste til, at den
danske Ledelse allerede flere Gange tidligere overfor tyske
Myndighedsrepræsentanter havde nægtet at paatage sig tysk Arbejde
af nogen Art.
Det overdroges Direktøren for Orlogsværftet under Ledsagelse
af Kentorchef Langseth at sætte Departementschef Dig~ j Finansnri.nisteriet ind i den fra tysk Side opstaaede Situation, som eft0r
alt at dømme vilde udvikle sig me1 stor Hastighed.

,1.- .

::Gopartemtmtschefen protijster,:::de strci.ks stæ..rkt imod Tanken
om ~1 or;l'.,gtning og stillede sig lig-:-sc-m M~ . rineminist1.:;ri0t :pc~L--. det
st~ndpur...kt_, ;. --. t en s1:;-.d.:-w.1. 0:-cdning m:'.....tte n:od·.~rbe jde:s g0ri...ncm Udu.nrigsminis teritJt. ')verI'or J?orsl::-..e;c t on: __ t trækk.J c.llo Tj0n0Btoroænd
tilbc..ge, still.sd•J Ilr::: p ,:..rt e rn-Jntschofen sig velvillig, m..Jn turde for~l11big kun lov.J fuld. Løn indcnJ:'or Ops igcls2svnrsl0t.
Undc.: r

(.;Il

Drøft\;;ls- o.f d . :: n Mul~ghod a t tr~ak.k-: d d p 0nsionsb2 r,;:t-

tigodo bl r.>,ndt d:.: t kontre"ktnnt r.grw P-:;rEJonol tilb -·,g\::; kundo Il0p,~.rtumontschcf en ikku s;, c. t d(. t kontrf:kt ::'n t::ignt; PGrso110J lrun11.u cl\;l,.:;s
i 2 Grupper, som fik hYclr sin .B-::h::.:ndling, id0t cLr h 0nvistl.js til,
: .t .Ansætt0ls~svillæ.Lrt:1nu er g :-:--.nske ons.

Sv:;.rot fr~ Tj oni.::stumændc ncs Organis r.~ticn gik ud pr-..:., c.t samt-

ligQ Tj1:;;U.3St..)mænd ønskodG E'..t følge Ingcniørcrnos Eks,..:mpol Yvd E'.t
·-.fgc.i~ den Deg, der vilde komme, tysk Led-:.: l su v0d don Insti tu1.tior~,
hvor d.o _pc,C!.gældGnd 8 gjorde Tjtrn.::st0.
Indhold-Jt ::~f dG k0ntr5.kt '"'z 1tt: .gn0 Fur.kticnær.;rs Svr:r gik ud pt'.,:.".. ,
:::t denne P,~rsonolgruppo principi.:::l t tog s~:.mrn~ St--:ndpunkt som T j on0sternænd1...,ne, mt.:n formcmtlig vc..r mest udse~t for

~ ~t

ku"'1110
..
t-ving&s

c.1f Tyskerne til f::.t c-~rb.J j do for disso. Org,:.nisa tionon JJ.1.rt:-. tt.:: ønske~,
c.. t Tj onostomændE:no ligolod0s fcrbl cv til A;eb1ci jdi_;, id0t mE:.n dog i

nogGn Gr[;.d kunde indsu d 0t p.rincipi0l t rigtig v i, e t viss.::i T0L:.
sc.c"d:nt 1,.rb0~d0. Mc~n

['.i Værftslodolscn ikke kom til c.t doltu.g3 i

l..rnsk-::do hGlst, ,~t Skillslini1::n sku.ld0 cnsætt0s s c:L højt som nm.ligt,
sc.c..l..;d.J • c.t Mes tr(;;l og Værkfør.Jr G s :-:.mt Ingeniørurne forh:,:r.~ til
Arbe jdd.
Efter o.t Yic02.dmirr:l0n h,"' Vdu h0nvist til,

,t Ing-..:ni0r t.~
. rnc

vilde, bliv::: trukket tilb::~go, og --t d0 øvrigu Tj-.;nGt:Jta:mær"d ønsk0do
~t blivo trukket tilb~gc, samt et Mr.rin2ministe ri0t ikke vild~
tvingt nog0n til !::t forbliv e: , Sl-lV om TvLng fr r:. tysk Sid0 kunde
komme vi e~ t nd.rc d[~YJ.sk-3 Myndighe d e r, :::::rklærodG Orge1nis-:,.ti cm Gn, :,,t
d,:ms Mc::dL::mro.or i p:-.cirn.!!IID.ondcJ Tilfæld~ burdu hc..ve; et

11

Jfribrav", f.

Eks. fr:.: Ud,. mrigsministcriE:t s 1.:.mt tilsilæes, ----. t best:..c~undo Lønnings- ,

E'1ntrnkt- og,.?onsi'Jnsforhold mod M~·,rin0- og Fin~.n:.:;miniot0rium skuldu
løb e vid 8ro med fuld Gyldighvd.
Endnu

sc:.mm.8

D2.gs Eft8rmiddr~g f:·.nd.t

311

Kcmf"'rcnc c om S.::. g0n

3tEid i Mr'..rinominis il:Jriet med ]!'orm. :mdcn for IndustrirL~.d:.it

- :Jirek-

tør H. 1'. ChristcnsGn - hvori f0rud,. m VicoLdmi:r ,J.1.::n tillig0 Dir ektøren for Orlogsværft •~t og Komm· .nd0rk2.pt2-.jn Lundsta.:n d0l tog.
Lir0ktør Christl;ns0n, so1J1 guru:i...: m dL: tidligGrc Konfc nmcor
mod ])ire;ktor,;3n for Orlogsværftet v:-. . r be:kv:ndt m0d d o:: indt ·ign..:.
principi e lle Synspunkt~r, .-·,dyur0d.:i

ill2t,Gt

mod

Gn

Forp::..gtning til et

44.

tysk Privct tfirill::I., man indsaa fuldt ud, at en ansvarlig Ledelse
frJce burde indsættes fr ~ i a nsk Side.
:Direktør Christensen tilrandede ddsuden at arb e jde hen til,
et en tysk Ledelse blev saa fa&tullig som muligt, hvorfor tilstrækkelig mange Funktionærer - derunder især Mestre og Værkførere samt n~gle Ingeniører - burde forblive til Arbejde.
Pau dette Tidspun..l{t ( 23' Oktober) henled.t1::: Direktøren for
Orlogsværftet Opmærksom.heden puu d 0n Bo tydning, det kur.i.da have
&t sætte Politikerne ind i d~n for Orlo 0 sværftat m.m. foreliggund e
Situation og derig,,mncm fra suJ.dc.n Sid.; eventual t erhcld-3 en
Godkende lse af de principiell e Synspunkter, scm blev fulgt frr..
3øværnsledelst:ns Side . De r var I'uld Enighed om rt t foranledige
en Sc.mt8.le desang~nendu, men Vic,3;_clrnir, ~l0n vilde først underr· Gtt -3
Iirektøron for Udenrigsministeriet, iddt Afdvlingschof Wassard
overfor Vic0E1.dmir,:len havde ;rtrat, P.t UdGnrigsministcJrict evvntual t vilde opgive at ge nn0mførc 8n Ordning vedrørende Orl0gsværftet, Og at de tte dL mt~:. tto forpr..gt -,;;s u:c til Howgldtswerk1.:..
I Skrivelse Journal.. Nr. A. 267/1943 ,ct' ll'Oktober 1943 (Bil~g
36) havde Marincr.ainist8ri~t givet Orlogsværftet og dats Ledarc

Mvddolelse om, E.. t a lt interne r e t -9]ilitært Pdrsoncl mGd Undtagt.;lse
cf Offic.arer cg Officit-nt e r vilde bl ive frigi vut, og i:.t Overføre lse ['..f Officerar og Offici:-.nt8r til Tysklc nd v nr planl1.~gt i Tilfæld e r:.f nt skærp8dv Forhold indtr::~-:dte i DuJlillflrk.
I Tilslutning hertil fr Gm.kom fr(.. Marinaministeriet ved Skriv2ls<;; Journr--.1 A. 255/1043 r.f 21 1 Oktnber 1943 (Bilu.g 37) nærmt:Jrt:
Me dd elelse om, i~t ikk1;; int-::rneredw Officerer og Embedsmænd i
Offic~rsrc~ng Lørdc:.:g den 23 1 OktobGr i Værftsbrov::'.- gten skulde undarskri vo 0n der freml.:.gt tysk Protokol, hvori det hed~

11

Ich be stC-

tige, da ss mir f'olg1:md u s b~la,. nntgegeben wurde: Fo.lls ich oder

&n-•

da~

dert.~ .Angehiirigt.. d3r d1~....isohf>n Wehrmt.cht sich feindselig ge g arV d8utschc Reich l"der s e ine Vc;rbund c ten VC:; rb.::-.lten cdor c:n feindsel:i.g \:ln
H·-..ndlungon tGiln.ehmen od -]r di ,.::se begunstigen, hc:.be ich mit 0rne-u.tar Int8rnic-rung und de.r e.uf f...,lgender 11berfullrung nach Deutschla nd
zu recr.t.Il9n 11 •

S9.mr.1e Skrivelse i...videholder Vice2.dmirulens Pr ~tesk

mod mulig Anvendelse ::.f kollek tive Forholdsregler,
Orlcgsværftets Le--1ere og Ingeniører 1.mderskrev nævnte Protokol ,
S-::.mme Eftermidd;,g tilk.-:ldte Vice-dmirE..len Direktøren for
Orlogsværftet til et igangværende :Møde hos Deps.rtementsche:t' Høyru:p i Arbejdsminist.e:riet ,hvor forudP-...,4 Vice,. . dmire.len og Kontorchef
L-:ngseth tillige Kontorchef Lorenzen (Arbejdsmi1,niateriet) s i: mt :For-·

manden (V.Hansen) og Næstf~rmanden (Dines Hansen) for Arbejdernes
Fællesorganisation var til Stede.
Mødet var foranlediget ved, at Fæll~scrganisationen havde henvendt sig til De Srunvirk ~nde Forbund for at ~pnau dettes Medvirken
til en Klaring af Orlogsværftets Forhold, og dette Forbund huvde
atter sat sig i Forbindelse m~d Dansk Arbejdsgiv~rforening. Fagforbund og Arbe jdsgi verforenin.g havde været repræsenteret ved Formanden•, Eiler Jensen, henholdsvis Næstformanden Fabrikant Lursent
c.,g disse havde, indon de: var ga.&1;;:t paa Grund af 11ndet Møde, fremsf~t
den Tanke, at Orlogsværftet~ naar det blev ove rtac~et a1 Tyskeræ
dan l.November, skulde vær0 lukket og alt Personel afskediget eller
hjemsendt eller opsuget af PrivG.tindustrien, men det erkendtes, at
en saadan Udvej ikke vilde v~re gememførlig.
Departementschefen fik nf Direktøren for Orlogsværftet Oplys~
ning om Antallene indenfor de forskelliga Funktionærkategorier (kgl.
udnævnte og ministerielt udnævnte Tjenestemænd samt kontraktantaget
Personel) samt om deres Synspunkter.
Departementschefen og Viceudmiralen fandt, at den af det kantraktantagne Personel primært ønskede Ordning set fru et Arbejdersynspunkt sandsynligvis vilde være den bedste, og Departementschefen ønskede en saadan prøvet ved Forh:ndling mod Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet og mod det Formæl, at dette Ministerium
i Forbindelse me Arbejdsministerietskulde gennemføre den omhandled·e Ordning ved at udst-ede de fornødne "Fribreve" m.m. og derved
bringe Funktionærerne til at forblive til Arbejde.
Efter at den ved Hærens tekniske Korps trufna Ordning og Krigsministeriets Medvirken dertil sammen med Udenrigsministeriet var
blevet gennemdrøftet, var Departementschefen fuldt ud enig med Viceadmimlen om, at Marinemini o teriet ikke kunde og ikke burde medvirke
i analog Henseende - endsige stille Forslag.
Departementschefen anmodede Viceadmimlen og Direktøren for
Orlogsvær~tet om at være til Stede vad det komm~nde Møde med Udenrigsministeriets Direk~ør, men inden dette naaede at blive berammet,
fik Departementschefen visse Betænkeligheder angur.ende sit Forslag
og vilde først have Lejlighed til at forelægge dette for Departementchef Dige i Finansm.i nisterietj som i første Række maatte være den
Myndighed, der behandlede Tjenestemændenes Forhold.
Mødet melJ_em Departementscheferne fandt derefter Sted i Finnnsministeriet den 26. Oktober. Viceadmiralen og Direktøren for Orlogsværftet, som var til Stede efter Anmodning, forelagde atter de af
Landerbeauftragter Lorenzen meddelte Synspunkter samt dennes Meddelelse om., at mu:n fra tysk Side agtede at bortforpagte Orlogsværftet
til Howaldtswerke fra den l I N') Vemb er.

46.
Der var almindelig Enighod om, · .t en Bortf . . ,rpagtning mae.tte
forhindres. Mellem Departementscheferne vnr der Enighed om det
ef Departementschef Hayrup fremsatte Forslag, _s om gik ud paa, at
Funktionærorne skulde p,:.avirkes til at f-:->rblive til Arb..::jde; mod
en SlCl.gs "J'ribrev 11 fro. U<lt;nrigsministeriot.
Inden Modet i Udenrigsministeriet fandt Sted samme Dag, henvendte Arbejderorganisationens Formand, V.Hansen, sig i Marineministeriet og berettede overf Jr Vicesdmiralen og Direktaren for
Orlogsværftet, at han var blev.;t tilkaldt til Korvettenkapitan
Foss, Bredgade 31, s om mcc.delt 0 , at hvis iLrbuj d.erno ved SomineVb:lsenet ikke omgaaende i fuld Udstrækning mtJdte til .Arbejde, vil~e c.e blive betragtet som trodsonde det udstedte Strejkof:Jrbud
og behandlet derefter. v. Hansen havde erkL~ret sig ude af Stand
til at bringe de hjemsendte Arbej~erc til at mode cg kunde ej heller opfylde de af Ka.pt. Foss stilled e Krav om, at udlevere ;irbejd~rJverenskomsterne, hvilk8t Krav var blevet henvist til MarineministEJriet.
I Modet hos Direktorun for Udenrigsministeriet delt a~ dettes
Afdelingschef Wassard og Ko~itterede i Hand elssager A• Odel samt
Departementscheferne Dige og Hoyrup, ligesJm Vicenf mirelen og Direktoren for Orlogsværftet var anmo~ e t om at vwre til Stede. Viceac.miralen refererede Hoved;unktl;rne af det i Si:..gen f•Jrefa.ldne. Alle var enige om, a.t Plukathver,ningsnetJden maatte f crhindres ved,
at der skabtes en f er det samlede Pers~nel bedre Ordning, ligesom
der var Enighed cm, · ·at danske Ingoniorer mao.tte fjernes, og t..t
de fra tysk Side foreliggenc:e Synspunkter ma.r'.'.tte f ·J re til tysk
Værftsledelse, men ange.:".cnde Vej ene ai:: hvilke Funktionærerne i
Overensstemmelse ~ec Departementschefernes Forslag skul~e bringes
til at blive, uc:1:; n at c"'.. Gr fra dansk Si ·: e fr cmk::,ra n 16 et samlet Forslag, viste c.er sig Divergonser.
Efter Opfordring af UdenriJsoinisteriets Repræsentanter til
Direktor0n f~r Orlogsværftet fr 0msatt e ( cnne sine Synspunkter,
s0m gik ud paa, at de militære Hensyn var fyldestgj ort, cels ved
at Orlogsværft6ts Ledelse n.n. var traadt tilbage, J 6 ~els vec at
Marineministeriet ikke vilde give nogen Pers unelgruppe Orc.re til
at arbejd(; for Tyskerne, at d ut tungtvej onc~e Arbejr1erhensyn vilde være fylcestgjort ved, at en ~ansk Vwrkstodsledelse blev.ce~a&leret i en eller anc~en Form, at Hensynet til S intens Værc~iGher::
maatte tale imod, at Staten skulc c tvilltse sine FunktionzJrer ganske s ,.tlrligt sine Tj onestemænc. - til UdforE::ls0n af tysk Arbejde mod c.eres Vilje, 0 6 at dansk Tvanc; iavrigt ikke burde anven~
des i et Tilfælde S •J D c.1et for blif;f;e nd e, hvor end ikke direkte
tysk Tvang forelaa, hvilket det i Gen fra tysk Si~e onskeQE:: Plakatmetode inGeh ol Qte Frivillighedsmoment i ncgen Gratl vi~ne~e om.
I denne "Forbindelse referere <:es dot fra tysk Sic:e stedfundne Till 1b til at ville anvcnr:e Tvang overf,)r Sor:iinew.;senets Arbejdere

4.J,.
under Trusel or:i Fnlgerne af nt han·~lo :nc:. Str{;;jjk•f Jrbu<'.et. En~.vi i~ero .rataltu Dir1;;kt0ron f . )r Orl •) sv;:jrftet, o.t c1Gt ;:1aatto ru:iees
oet,et uhel·:ibt, hvis Orl.) 0 ev.:Jrf·~et skule:.~ under det tyske Privn.tfirrla H~•walcltswt:rlte, J.; ,::i.t un tysk Lec:.else unC.er ot tyak Ste.ts::·rgo.n me.r.~tttl Vi:Jre c:et princip i f.;l t rie;ti6 e.
Hertil eYarei::e Ue.Gnribs:r:2inist oriets .Af<lelingschof -:-g K,.,n;:ii tterec~e i Hanr:":.elsso.i_;er, at ch:n fr;:i. tysk Si ,:e bebU(~ed c Losning oac.tte anses naturlig cg bekv,so, hvorf :;r DA.n ikke burde rwi:1a.rbejc:e
den.

Invrigt nente ;dt eli:nwsc!'ief E..n, a t e. ,:::t n auttc f :)ru~ls~..Jttes, at
..i'l.rbejd~rne fa.lc.~t inc:. u.nC:er ::en nu --~ Strejkef ::,rbudct forbunc.ne Tvt3.n3,
aa.ut r..:.t c:1.e c.ivile ~jonest<-.•m'.!Jnc: ,\_: a.nc:.re Funktionæror i $;:,v•Jrn0t
:caatte have sa.I:Jlle Pli.:;;t til at f c rb live til Ju-bejc~o s )Ill Statens
'Jvrige ci vilc T j enesteJ:Jwnd. Horovorf ·;r henviste Viceadmiralen,·._.!.
c.els til at der aa.~tte rae.de s-Jrlic e F•)rhvl(~ f-.Jr Sov,.Jrnbts Pere ·.incl, aon tilhorte en IJ.ili t:.ar Etnt, ;.; ·: :.els til G.c s@rlii:;c Forh•:,lrl .
e.:,m ruoo.tte Vc:Jre en Falge af Flaul"c.no S::ankni~~.
Da Viceadoira.len deroft er Dec.c:el te, at Liine.erbce.uftra--=·t er
L~'rtmzen ~ar. Grund a.f Rejse til 3erlin hev-.:e insiste:::·et p.l~ et
Mode enr.~nu eac.t1e Daf;, f ·r(:.el-:>,,: .Af{ elir--oschefe.n , at c!et f :1 rst
ekul(: e unc.ersa[;OS, v4 Lr::,rcnzon i ( et f orclii:;,;en:~e Tilf,3lf'. e vilde
stille Fordring o:o Strejkefcrbuc:ets Ht',.. ('.ndh..:Jvclelse, 'Jg 11ed e.et
Fornaa.l f~rbeholdt ~fdelinosch~fun sic en Samtale med Hr. Loren~e~ in:'".~n J.(t0d.et l!led C
.t;inno sku1·: 0 fim:e Sted. D~t syntes s :,r.l 'Jll
Afcleli11t•ochef ()n, hvis en fla..!1.1 ~'ll; Undurs,..,6; else cav til Resultat,
at den oJ:lhandled.e FJrdring vilde blive stillet, heri ea& e;;. fast
og u00f;c.:1n.--:1:aligt Udgancc,pt.....~t, s ~)::..1 Daatte affode, at c.e:::J af' Dopart emontechefarne peape6 ede Funkti .:,nærordni~ skulde geru'l.8m.foree
af
Udonri . . :eninieterict unc.er r<iedvirlten af j!1 inana- :)C Arbejcisninisterierno, oen u6.en nogen rnedvirlten fra !.:arine1.1ini:..:.teriets
Side.
Undt..r Sa.otalen :raeiller;;. ~fdeli11,_•·13cbefen J,.; Llinderbeauft::::.·a.;:ter
Lorenzun havde Fre::;att&nkapi tan Hao:iagøn w.aret ?1.:Jrv:Jrend.o, hv :)rl!fter do tr,1 Herrer Kl. 17 .3,-. indtraf til M:H:(.t h -J s Viceadnirrilen, hvor c,._esuclen Diruktcrcn for Orlocsvdrftet, :X01r1e.nc:.·Jr!;a:ptajn
Lundst&en ot:: UdE:lnrigs:oinisteriets Komii tilerocle i Handelssa~: (;r
A. Ode-1 var til Stede. Eft.,.:..~ ,it Vioem"..nirclen att1.;r hH.vde udt a lt
sig inod en B::irtfurp0.f~tni~: af Orl:.it:·svalrft~t J 6 dc&--u, · en h~::.vd0
. ~1eddelt, at n .:·,.:_: en 1Xdsifjttil en .Orcln::?.!JG vec;.r·:,rendo Orl-1 ::-:svcJrf-;,ut
m.n. ikke fcrelac.:., :'."utti.:c: es Sp:, r i:~ snr:. .. l til Hr. Lorc.mzen v.T.1 c.unnss Stilling til Sa0 un.
Loren:aen vilde i Bor:.in t.i:erne kure1u give G-art:.nti f ,)r 1 at
C,rlogsværftet ikke; p~a. Bas-is af det hidtil f ..;rofe.ldne blev lukket dem l.November vu,. r.t Arbc,jc1 e r:c ,: Fun...l{tion:;1rer ci den riid].ertitig~ Ledelse var afsk0li~~t aller fjernet.

48.
Direkt:1ren for Orlogsværftet svarede hertil, at alt militært
.Arbejde var standset, o:; at ca. Halvdelen af Arbejderne: var tilbu.:•eholdt fra Tjc:neste under en særlig L0nordninc, som kunde udstrækkes no{: en Tid ud over l' November, f. Eks. til 10' November,
samt et et tilsvarende Antal Funktionærer var hjemsandt, hvorim)d den midlertidige Ledelse vilde blive holdt til Tjeneste indtil det nævnte Tidspunkt. Det blev li3 eledes klarla1~t, at dtJ til
Tjeneste værende Arbejdere'\Zi.lde blive beskæftigut m~d civile arbejder, sr...mt at de beskæftiG1:;de J"rb e jderes ....ntal vilde svinde
Da(; for Dag, fordi Orlo._;sværftet ikke: vildu kunne f'.lu nye .c1.rbojdor til Udf.Jrelse l:lfter a.t være blevet bek1.:ndt med du tyske Hensii. ~ter med Værftet.
En Bemærknine; fra IIr. Lorunz0n cm, 2.t han forst vilde vende
tilbnge fro. Berlin den 3' November foranledigede i~8.pt. Hashaeen
til at prot~store under HGnvisning til det Tidsspilde, der stndi 6
fandt Sted, idet det samtidig fremt:ik af Bemærkningen, ut man
frn tysk Side havde besluttet den ÆndrinG, nt Herr Lorenzen skulde ordne Orlo~sværftuts or, Knpt·. H,1sha.::~en de militært lod ede Værkstbdurs cg Intendunturens Forhold.
Direktaren for Orlog sværftet paapol~ede, at en SF"ada.n Fremgangsme~de kunde berede unodvendige Vanskeligheder, og paatalte
den Hidkaldelse til og Behandlinr~ af Kapt. ]'oss, som Formanden
for Jl.rbejdernee Fællesorganisation havde været udsat for. Direktoren paatalte endvidere, at tyske Officerer m.m. uden Varsel
havde installeret si 6 ved Soartilleriet og Saminevæsenot, for der
at gennemgaa Inventarlister ~g stille Fordrilli~er til de midlertidige Ledere, liJesom Kapt. Fcss's Udtalelse om at villE~ bringe .ii.rbejderne under Tvang ved Hjælp af Strejkeforbud e t pn.atnl tes.
Kapt. Hashagen erklærede i den Anledning, at de omhandlede Spargsmaal vilde man komme tilb~.f~e til, men bckluce de i:,vrir: t ::e.pt.
Foss's Handlemaade, som vilde blive paate.lt som ukorrekt. En
Jl.nmodnin13 frr. Hr. Lorenz en om, at 3 tyske In, ;eni urer, som allerede var indtruffet i Kribenhavn, skulde have Ad .; 1:..11 _· til at bese
Orloc sværftet 0 6 der at ,;·unnem,: aa Fortei.:;nelsor over Værktojsmaskiner 0 °; Produktionsn.nlæ{:;, busve.r€.lde Dir0kt 1ren for Orlogsværf·tet derhen, at Besii:~tc;lse:,n kunde :find0 Sted, naur don skete under In,._:: enior H.E. Clausens Ledsagc:lse, men at de ::,vri,_, e Unders0gelsor maatte opsættes, indtil on Ordning af Orlo;:sværftEats Forhold var blevet effektueret.
Endvidere erindred0 Direktoren for 0rlo1_;sværftet om de fra
densk Side tidligere fremsatte Udtalelser, som gik ud paa at uanset den Ordni?lt.~, der vilde blive truffet fra tysk Side, burde
den hvile paa, at det danske Personel ikke ' skulde arbejde ved de
sænkede dnnske Skibe O!T ej heller paa danske eller tyske Kri,.:.;s-

skibe eller paa Skibe, hvor bevæbnede Vactposter var om Bord.
Ba~de Kapt. Heshagen OG Hr. Lorenzen erklærede sig villig
til at afgive skriftliGt Lofte herom, og Kapt. Hashagen tilfajede, at danske Arbojder (Fyrvæseneto Skibe og Færger o.l.) skulde
nyde Fortrinsret i saa stor Udstrækning, som dahsk Arbejde vilde
forefalde. IovriGt præciseredes det, nt tilfnrt tysk Arbejde kun
maatte bestea af Handelsskibe o.l.
Derimod fremkom der ikke pan. dette fl~de fra tysk Sid0 noget
klart Krav om Tvang overfor .Arbejderne ved Hjælp af Strejkeforbudet, og en Diskussion om Funktionærerne fandt ikke Sted.
Ved Modets Slutning udtalte Afdelingschef Wassard, at Udenrigsministeriet vilde udfærdi 6 e en Protokol over Sagen.
Den paafolgendo Dae viste det sig, at de anmeldte 3 tyske
Ingeniarer, som i Henhold til derom truffet Aftale skulde indtræffe hos Ingenior Clausen Kl. 930 for at besiGte Orlo~sværftet, alligevel var modt Kl.8° 0 for pae. er~Gn Ha.and at strejfe rundt, indtil deres Adfærd, som de i0vri,Jt senero bad om UndskyldninG for,
blev oplyst, saa at de pfaat:,ældende Herrer kunde brin;.7,c.s under
dansk LedsaGulse.
Endvidere henledte Arbejderorganisationens Formand Marineministeriets Opmærksomhed paa, at en ved Suartilleriot ansat Kontorassistent, Maller, ifal6 c sin særli~e Indstillinc:. , som ikke
var hans Ledelse ubekendt, havde stillet sig til Disposition for
den tyske Intendantur og dennes Int endant Jessen, som derefter
var begyndt at stille Fordringer til forskelliGe danske Magasinarbejdere bm Udfarelaen af tyske Arbejder. Nogle af de paagældende Arbejdere ha~de indvilcst, m~dons andre havde henvist Spargsmaalet til Arbejderorganisationens Af~ • relse, og Viceadmiralen
anmodede Direkt • ren for Orlof~sværftt:t om at soge Sport;smaa.let
klaret overfor TyskGrne. Fr~mgangsmaaden blev paetalt overfor
Kapt. Haehagen, som misbilligede den, men forklarede, at Udforelsen af de paagældend0 tyske Arbejder var aldeles nodvendig. Han
lovede at de ArbejderG fra Byen, som meatte ~nteges i Stedet for
dem, scm væcrede sig, principielt skulde afskediGes igen 3 Dnge
senere, naar de omhandlede Arbejder var færdi~e. Endvidere lovede Ke.pt. Hashagen, ~t Kontorassistent Moller vilde blive holdt i
Bam:'runden 03 kun anvendt mindst mu.lil!t, lii_·esom den tyske Intendantur skulde tai.:e alle gcnnemfarli::.; e Hensyn. Samme Eftermiddag
(den 27' Oktober) blev Direktoren for Orlot.;sværftet indkaldt til
et Mede i Marineministoriet, hvori d0suden deltog Viceadmiralen
og Kommandorkapt. Lundsteen, Afdeline::;schef Wasscrd fra Udenrigsministeriet, DepartementschefDit~e fra Finansministeriet samt Departementschef Hoyrup fra li.rbE:jdsoinisteriet.
I Stedet for den tidli~ere nævnte Protokol freml~Gde Afde-

lingsthef Waeeard her 2" Udkast (Bilae,; 38) til en Gensidi[·: tysk
Erklæring angaaonde Orlo._-:sværftet, idet 1. Udknst var id entisk
hm.1med fraset enkelte 'Re ttelser, som im:un II.:,c1et var foretag et
i § l.
I Renhold til§ 2 omfnttedG Stre jkoforbudet det ikkewmilitære Personel, som foruden .Arbejdere vilde omfatte nlle Tjen13stemænd (undtagen Ini~eniorer ,-.1.) oi7; alle administrativt ansatte
Funktionærer.
Mulievis har Strejkeforbudets Anvendelse overfor Arb e jderne
m.m. været berort i Aftelingsch8fens tidligor e omt~lte Samtale
med D'Hr. Lor~nzen og Hashag on, hvilket i Forbind els e med Kapt.
Foss'e tidligere anvendt~ Trusel overfor Arbejderorganisationens
Formand formentlig bidrotj til, at en saac.an Losnint; laa i Luften.
Hertil bidror, endvidere den Orastændii;hed, at .Arbejc.erne farst og
fremmest onskede at forblive tii Arbejde, forsaRvidt en Ordning
mec. Anvendelse .-~f danskEi Værkstt::dsied ere kunf~e blive randonr:e,
hvorimod .ti.rbej derne ansaf~ cet for en Ulykke, hvis de skulde blive tV\lni~et bort frri. Orloi.;sværft(Jt for derefter at lade sig anta~e til Udforelsen Mf tysk Arbejdo vec andre Værft er eiler ved
Hvervni~ gennem de tidli:(el:'e or:1t:::-tl te Opslag frn tysk Sic1e.
Direktoron for Orlo,_sv@rftet hævdede, at man s:ruld~ motlsætte
sig, at Funktionærerne blev omf~ttet af Strejkeforbudet og Ganske
særligt, at Tjenestemændene blev inddrn~et dorundGr. Marineministeriets ovrice Repræsentanter syntes 0 1~saa betænkoli, ~e i se.a Henseende, me~ DGpartementschefon i Arbojcsministeriet ~nsaa en sandan Ordning uundt-:e.aelic: og ecnot til Losnil1/; n.f ArbC:;jdersporssmE:elet.
Direktøren for OrloGsværftet fremholdt, at selv oD en saadan Ordning kunde anse_s for bekvec, betr,d den en Svi,-;ten ,-verfer Funktionærerne, hvis InterGssor 0 1 ;saa skulde v~.retages ~g paapee1ede endvifl.ere, at hvis der ikke fra rl r-msk Side blev pr~testeret alverligt derimod, vilde den sarnI!'.le Or~ning kunne faa nlvorlige Folger bl_.a. overfor StP..tens Tjenestemænd i andre Stntsinstitutioner, . sem· d.erefter fra tysk Side med en vis Ret kunce nlive underkastet Tvang veC. li 1~nenc.e Ordning er, saaled es s ~m det var
sket f .Eks. ved Ste.tsra~iofonien. Enc~vic1.ere paapegede Direktoren, at den omhandlede Ordning 6fter hans OpfattelsE:J ikke kunde
staa for Historiens Dom. Ordlyden af § 2 fik iraicllcrtid de avr-it~e Modec.eltageres forel0bi{~ e Tilslutninp; sor.1 forsvnrlig or: nodvendit~ i den forelir;.-~ ende yderst vanskeli'.:; e Situation.
Den paafr11n:enc1.e Da(~ forelag\1,e Direktoren for Orlogsværftet
for Vicea.c~oire.len Forsle.r,-, som i ~odsætning til Gr.,.nrsdFJ.gcns Fle:rtalsvac'.tn.{!else, , ifoli:~e hvilken se.mtlige Funktionrurer paaregnedes
paala.gt tysk Tvan,g li-: esom li.rbejderne, gik ud pau, nt dette Prin-.

cip i det nin~st ~ kun kun~e g~ lce Ikke-Tj~neste~nc~ne, iCet ~et
skulc1~ orklwres, e.t i~ .;en n.f S:7 værnets Tj eneste:mæncl ifo-.lgc dores
Stilling kunt~o clol ta[; G i tysk ..~rbej de. Det paa.pcgec:es at være liclet anbefe.lelsesvær'.:.ig-t , c.t Tj enesteLlalndene efter J"nnodning fra
Udenri 6 s:oinisteriet i Forbindelse ned .r.\rbejds- og Finansninisterierne burc1e c1eJ.t0,,r;e i tysk Arb~jd. e under Honsyn til, at Arbejderne vilclo blive tvungne c.~rtil, sa:o.t under Honsyn til, r:.t i:1
. er kun
1
kunde blive ~ nle on Reparation af tyske Handelsskibe. Santidig
skulc.e det e.f Vice.a.c.nirnlen paa r.1i:"JdGt den 8' Oktob C:: r inr: ta;;ne Standpunkt, ifol.._:e hvilket ineen indenfor S0værnet vilc7. e faa M:arine-IJinisteriets erclre til at arbej (1e for Tyskerne, være g,Jlc1.enc.".e.
Disse Forsla-~~s Behe.n ·~li!4~ ons 1:ec1. e Viceadniralcn i:oid.lertic. henlagt til et M;Jde sruJT10 Efter:·.•ic..dar:: UJ."l<ler E0nvisni?1G til, at D0parte1~entschef DiB~ efter najere Overvejelser vedraren~~ ten forel.Jbii:;e Ved tat~else paa. Gac.rsda~;ons C. 1 c.e havc1e fa.aet :SetwnkeliGheder, hvilket OJ,Saa vilc1.e blive neddel t cle nvrige Mode(el t~_;ere.
Ved 1.ioc1ot, son u.ttGr fc.nc1t Stocl i luarine:cinisterict no<.: sæn.ne Deltac:ere son ti.:li_ ·cr0, fik Direkta:ren for Orlogsvr~rftet efter Viceadnirelens Opfordri:n.;1 Lojlii:~;he<l t:.l at rerle:::;.:,re for sine
Synspunkter. Disse Gik ud pua falgence:
1.
Det · bar principielt h,3vc1.es, at Sov~rnets T j enester:i.r3nd.
ifolce C.Eires Stillillt.! oc J\.nsa;1ttelses::t0['.f.u ilcke kc.n tvin~res til
Deltar:ulse: i tysk Arbejde ved at skulle vure onfattet af Strejkef'orbuC.et. Do. .,_'.~rbejdtirnc, soD er ndninistrativt ansatte, vil
koDDe ind. under dutte, er c'!.et nan.ske ikke ,.:1ulir;t at hine.re c1ets
11.nvendelse fra tysk S:i,.c.e overfor de ndn.inistrativt ansr...tte Funktionærer. Det vil clerfor ikke for ekor:n.1.e urilleligt, oD c:isse, son
ganske vist praktisk talt ikke onfatter hverken IngeniarBr ell er
Mestre, oen ca. 35 Konstruktorer, ca. 25 Vl:Jrkforere·, en. 30 Kontorfolk og ca. 10 bl~ndt civurse Personel, kon.~er til at tnnne
'
den af Arbejderne krævor~e danske Vwrkstcdsle d olse. Dorioocl kan
de ikke del tn,c1e i den ansvarlige Værftsleclelse, son af principielle Grunde ikke kn.n være c1.ansk. Ganske vist er kun en rin.-; e
Del af dette Personel værkste~skyndiGe, Den Konstru.kt~rernc har
en teknisk u,1dannelse, sou hviler pc.a fuld Lmretic1 so:c HaandvcJrkere, OG nævnte Personel vil kw1ne være tilstrækkeligt fyldestgorE;1nde son Mestre ol: Vorkforcre overfor Rclparntion af tyske Handelsskibe. Tanken vil VcSre l}"enncn;forlig, ne.ar <~et t2.ges i Betra.Gtni~, at r.;.en tyske Produktion kun i t10c~et rince Gr~.v.:. bosle.glsi-3ger Konstruktionsp ersonel. Det reducerede Kontorpersonel vil oc saa kunne . vær0 tilstr:;kk0li-:t fy l-l esti:-~orende til Opt e.ven - bl.a.
fore.i man vec1 Gn naac1an Produktion vj_l kunne inf.skr.:3nke sig til
prini tivo Fordrin::r er til det re 6 nsknbsIJI.Jssibe Oplys11i!li;SI:'1E".teriule .
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Organisa -ti.anen vil da kunne være den, at Lederen (kontraktantaget Afdelingsnester) af Ordrekontoret, Lederen (kontraktantaget I~eniør) af Driftskontoret ag Leaercn (kontraktantaget Fuldmægtig) af KQntcrvirkscmheden sammen med den kontraktantagp.e
Sekretær vilde blive dem, der blev stillet overfor den tyske
Væ:!?ft21et3.else o Denne vilde i saa Fald kunne være yderst faa tallig
og derfor ikke kunne gribe ret langt ned i Rækkerne, hvilket vilde
være i Overensstemmelse med det danske Personels Ønsker og Tarv- •.
Ivrvrigt vilde den af Udenrigsministeriets forelagte Form for tysk

ens~dig Erklæring - fraset ~en ændrede§ 2 - kunne bibeholdes, saa
at de :paageldenn.e administrativt ansatte Funktionærer fik Garanti er for , at kun dansk og tysk civilt .Arbejde maatte udføres, .
skriftlig Meddelelse om at være det tyske Strejkeforbud underkastet,.
dansk og tysk Garanti for Bevarelse af opnaaede Lønningsforhold,
r:g erh~re r·rede Rettigheder, Garanti for, at eventuelt forekommende
U--yer·ens stemmelser skulde afgøres ::-1f kompetente danske Myndigheder
Earnt Sikkarhed f~~, at Hvervning ved Opslag ikke skulde finde Sted.
2~ Den subsidiæret men lidet anbefalelsesværdige Udvej bestod
i, at Udenr~.gsminis teriet i F"':rbindelse med Finans- og Arbejds-

mi nisterierne skulde anmode alle Funktionærer .-altsaa ogsaa
Tjenestemænd - om at deltage i det tyske Arbejde for at s~~tte
Arbejderne i deres tvlmgne Stillingo
Departementohef Dige syntes ikke om Skillelinien mellem
Tjenestem.æ..."l.d 1g administrativt ansatte -:>g følte sig mest tiltalt
af den subsidiære Udvej. Departementchef Hoyrup holdt ligeledes

for, at samtlige Funktionærer skulde deltage for at sikre Værkst iadsledelse af Hensyn til .Arbejdernes Tarv o Marineministeriets
Repræsentanter ansaa den under Pkto 1 nævnte Udvej ~or at være
den principielt rigtigste, og hertil sluttede de avrige Mødedeltage:i:-e sj.g 9 forsaavidt den ikke gav Anledning til alvorlige Protester fra c:te adminis".rativt ansatte Organisations Side. Mødets
Rest1ltat blev~ at Direktøren for Orlogsværftet opfordredes til
at 1121.df_,r~~ge denne Side af S1,ørgsmæleto Dtltte var i nogen Grad
sket samme Dug overfor de 4 k0~trakta.ntagne Ingeniører Johanse~,
S8.n:.1ing 9 He:rtz cg Hansen, sr-m ikke var Medlemner e f nævnte Orga-

ni so. ti :n o

'
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Cverfor disse saL.vel som under en den 29'0ktober stedfmdende
Forhandling med Orguni sa t'Lonen mclddel te 2)i:roktøren, at Tyskeme
vilde ud±zytte Orlogsværftets .Anlæg til Produktion, men v~r indgaaet paa, at denna hverken skulde omfatte Repa:n·1tion af de sænkede
Krigsskibe eller andre danske Krigssldbe e 7_ler tyske Krigsskibe
af nogen Art, men kun danske og tyske civile Skibe, samt at en
tysk Anmodning cm at stille en dt...nsk ansvarlig Værftsledelse til
Dispositi~n var ufslaaet fra dansk Side c.f principielle Grunde.
Der ~lev endvide=e henvist til, at en tysk Værftsledelse maatte
forventes, og at denne, hvis ingen andon Ordning kunde træffes,
vilde hverve Arbejdere og Funktionærer ved Opsl~g pæ Værftet,
hvilket mæi. fra dansk Side i OverenEstemmelse med de forskellige Personelorgani ætioners Ønsker havde søgt at forhindre.
Endvidere meddeltns det, at man fra dansk Side havde besluttet sig til i det mindste at trække de som Tjenestemænd ans:i.tte
Funktionærer tilbage under Henvisning til deres særlige Ansæt:telsesforhold, hvor:imod det kunde betragtes som givet, at .Arbejderne vilde blive bundne gennem det udstedte Stre.jkefe.riru.d, semt
at de udministrativt ansatte Fu.r..k:tionærer ifølge deres Ansættelsesmaade eventuelt ikke kundA undgRa 2t falde ind UL.der sazmne
Betragtning: Det paapegedes end.videre 1 a.t Tyskerne formentlig
ikke vilde foranstalte Nybygningsarbejde C'g slet ikke Nykonstruktioner, og ~t der af Hensyn til Arbcijderne maatte findes ianske
Værkstedsledere (Mestre og Væ:::--:kf ,.L·c:re) s hvl"lrfor det syntes nærliggende, at denne blev dannet; af de ndministrn tivt ansatte Konstruktører og Værkfarere. Endelig referedes de paa Mødet omtalte
J)etailler vedrørende en saudc.n Or-:i::.u .ng samt de forudsatte Garantier for alle Lønningers og andre lletcigheders Bevarelse samt
Bilæggelse af opkommende Tvister ved Hjælp af danske kompetente
Organer.
Overfor de administrativt ansatte Ingeniører blev det meddelt, at Ingeniør vc.hansen sandsynligvis vilde finde Anvendelse
srm Lader uf Masktntegnes1uen og Ingeniør Hertz som Leier at
Dri:ftskentore t, samt at Ingeniørerne Sanning og Hansen paatænktes
ud.laant til Den p~lytekniske læreanstalt, men 1 Orlogsværftets
Tjeneste. Endsk~n-t de 2 sidstnævnte Ingeniører var endeg særdeles
glade fer den antydede Mulighed, fraraadede de den d~g med den
M8tiver:i.ng, at et saadant .Arrangeme nt kunde opfattes derhen, at
ie 1aag-ældende derigennem vilde unddrage sig at dele Skæbne mei
"·

de øvrige adminis trativt ansatte, eller at der rlev taget He~syn til Enkeltmand til Skade for Helheden.
Iøvrigt vllde de adminj_strativt ansatte Ingeni.0re:r ikke
udtale sig, før de havde haf"G Lejlighed til at ::iverveje Sagen
nærmere"
Organisat~onslederne fprespurgte, om Personellet i givet
Fald vilde kunne faa tilstillet en skriftlig Erklærin.g fra
tysk Side om den udøvede ~rang og c:æ de øvrige Fori.1dsætninger,
som var elev-et omtalt 9 hYil..lret :Direktøren for Orlogsværftet
var enig i maatte være en princi piel Porudsætn::.ngc Derefter
forbeholdt Organisat ionsle c: e r':le s 1g T~.d til Mød.er og Qyervejelse:r, h--rilke resulterede i

1

at Or e;u nisatio2:e11 i et skrj_ftligt

Svar af 3J 1 0kt o ber ( j fr. Bi lug 39) til Marine mi nis ter ie t til•·
traadte en Ord"ni.ng af den omhandlede Natu:::·. Ve :1._ en clen 2~Nc -•
vember af Formanden for de ad.mj_nist:::'a ti-rt ansa-1:i-te F1.1...'1.ktionærers
Oiganisa ti:m for~ 'llediget Konfe renoe med Direkt0 H ' n fo-r Or logsTær:ft et, rejs te førstn.æ·nrte en Ræ.."cke Forbe~olå o.:; Spe :r.gsmaal

m•F•,

og s idstnæv.ntes Udtalelser deSti...YJ.gaaen ue vu..· s -:- m følger:
1.

Formanden, som mente at -ride 7 at ile 4 ad.m:.'...nistrativt

ansatte Ingeniører vilde søge .Afsked:; henstj_7"lec.e 9 a t de skulde

blive for at staa det øvrige Personel

"t)i -

:1.a,rnlig som -i.i"ærksteds-

;1.ngeniør o.l .. , hvilket besvare des med, at So,ærnet ikke vilde
tv:tnge nogen.

2a

Formanden ud tal te, at forsamdd 7: T'Jsker·11e skuJ_de for-

1dele de fo rakellige Poste::::- mellem Pe~sonellet , ~-,urde en v-is
Vejle~ning finde Sted fra dansk ~ide~
Hertj_l svarede Direktøren, at man ::-rn ".~.R.nsk oide ikke
vilde give Tyskerne Vejledni.ng, men even-tuelt yj_lda man paa den
givne Foranledning ku..nne fremsætte Vejledning o"(rnr-.f or enkelte
, landt ,;:et danske Personel tj_l Gnvn for dot-te.
30

Formanden hen.s tillE:d.e ~ at man fra d8.l1tik Sj_dE:: arbe j d;?de

for, at den tyske Værftsledelse blev saLl. f::t3.·~:..1.J.J .:i_g som •iverhovedet muligt, h";,ril..lret Di.rektøn:rn. loyede 1 men ikke forventede
at faa Iiidflydelse pua,
!1--0

Formanden fremsu. t~e Ønska om~ at de ,.1 anske K· :.:.trakter

skulde bibemlc"es og.. -=~·espekt;eres 7 samt a t a.e enkelt e; som vilde
blive anvend.t i højere StiJ.l "' _ng end den 7 hvori ds -.-a r ansat;
skulde have særlige rr..idle::ctid.ige Lør. . til:1..æg 1 fasts..:T~ :;_~aa clansk
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Foranl roning og af en saadan Størrelse, at den samlede Løn ikke
blev lavere end Begyndelseslønnen for Stillingernes n~rmale Indehavere.
Direktøren henledte Opmærksomheden p~a, at det i Tilfælde af
Kritik overfor den enkelte vilde være bedre, at denne ikke o;ftiaaede
Lønfordel under tysk Ledelse, men ved dennes Fratrædelse fik et
saml.et Honorar udbetalt, men Forma nden, som selv hyldede dette
Synspunkt, meddelte, at der ikke kunde forventes Forstaaelse for
dette Synspunkt blandt Flertallet af Organi.ætionens Medlemner,
Direktøren mente derefter, at den danske Indf];y"delse i den omhandlede Henseende i givet Fald maatte udøves, som ,mtalt under Fkt.2,

2.:.. Endelig hævdede Formanden, at forsaavidt den omhar.dlede
Ordning udebl~v, og det administrativt ansatte F~rsonel blev afskediget med 3 Maaneders kontraktmæssig Løn, maatte saadant Fers1nel forbeholde sig Ret til eventuelt at lade sig engagere af
den tyske Ledelse og opnaa den deraf foranledigede særlige Lønfordel. ~irektøren paapegede det uærkelige i dette Standpunkt og
unddrog sig yderligere Diskussion desangaaende.
Imidlertid havde Afdelingschef Wussard i Udenrigsministeriet
haft en Konference med Kapt. HuAhli.gen den 3C'Oktober. Referat deraf
med tilhørenie Underbilag tilstilledes Marineministeriet (jfr,
Bilag 40.), hvorefter Herr Lorenzens Tilbagekomst fra Berldn
maatte afventes.
Imidlertid havde Hauptausschuss Schiffbau beim Reichsminister
fur Bewaffnu.ng und Munition Landerbeuuftragter D~emo.rk H.C,Lorenzen
ved Skrivelse E..f 28tOktober 1943 (Bilag 41) atter 8.Il!IOdet Orlogsværftet cm at udlevere Tegninger og Ordreskrivelser vedrørende
manglende Hjælpemaskiner til Torpedobaadene "Najad:!:m 11 og "Ny:afen",
idet man fra tysk Side øjensynlig vilde gøre Forsøg paa at gennecføre de manglende Leverancer fra Sverigeo Ingeniør H.E.Clausen
sendte Sagen til Marinemini steriet.
Efterhaanden som de forskellige Arbejder paa Orlogsværftet
blev stand.sat, opstod Ønsk8t om at faa en Række overflødige Tjenestemænd og administrativt ansatte Funktionærer paa Orlov (jfr.
Skrivelse 1494/A.1211 af 28~0ktober 1943, Bilag 43.).

..

Bla~dt de scm Tjenestemænd ansatte yngste Ingeniører, som
kun havde været i Søværnets Tjeneste ganske fau Aar, og som vilde
blive fritaget for Tjeneste, naar den tyske Overtagelse af Orlogsværftets .Anlæg fandt Sted, ønskede Ingeniør J.Barfoed (fungerende
Leder af Skibetegnestuen) Afsked før tysk Ledelse tiltraadte.
Han gjorde Indtryk af at være blevet ængsteliggjort af Risikoen
for at kunne •live interneret i Tyskland saI!lIIlen med danske Officerer, men angav s om Motivering, at han sikkert passede bedre paa
et Privatværft, S'dID.t at han allerede havde truffet Aftale desangaaende med A/S Burmeister & Wain. I denne Forbindelse bemærkede
Direktøren for Orlogsværftet overfor Ingæiør Barfoed, at denne
fra dansk Side vilde blive fritaget for at arbejde for Tyskerne,
men altsaa selv gik ind i sa~dant Arbejde ved et Privatværft.
Da Ingeniøren efter at have erkendt dette Synspunkts Rigtighed alligevel fastholdt sin Afskedsansøgning, blev denne bevilget af
Marineministeriet.
Paa samme Tidspunkt fremsendte de 4 kontraktantagne Ingeniører saaly dende Ops jgelser til Direktøren for Orlogsværftet: 11 Paa
Gru.."'1.d af de paa Orlogsværftet paatænkte Ændringer i Orgn.nisationsog Al:-bejdsforhold tillader undertegnede kontraktantagne Ingeniør
ved Orlogsværftet sig at am.ode om Writagelse for sin kontraktlige
Forpligtelse, soosnart ovennævnte Æn.dring8r realiseres • 11
I den Anledning pas.pegede DiI'e ktøran for Orlo.gsværftet efter
at have ytret sin Forstaaelse af de paagældendes Standpunkt, at
de~Ge dog var i direkte Modstrid med d0t tidligere indtagne, hvorved de havde gjort sig til Talsmand for Hensynet til det øvrige
administrativt ansatte Personel - et Hensyn som nu elev tilsidesat. ~e paagældende erkendte dette, men ansan de afgivne Opsigelser
r,aakrævet for klurt at præcisere, at de ikke ønskede at arbejde
for Tyskerne, medmindre de blev tvungne, men ~t de vilde fortsætte,
saafre:u:t, de fik Paa lud fra dansk Myndighed, samt at Ops jgelserne
i saa Fald vilde kunne betragtæ som ugyldige.
Administraiivt ansat Fuldrrægtig Lund og Sekretær Muhlhausen,
som stod udenfor Organisationen, fik kommende Eventualiteter vedrørende Orlogsværftet forklaret.
En Meddele lse om, at Underdirektør E. Otzen midlertidigt
havde ladet sig ansætte som Kommitteret ved A/S Københavns Lampeog Lysekronefabrik blev t Gget til Efterretning.
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End vie; ere inr:[rav ca. 200 i..rbej dere .f~nsøgning om Afsked med
Pension paa Grund af Svagelighed, idet en Del deraf var over 60
Aar. Disse Ansøgninger blev ge·nnem Marineministeriet sendt til
Finansministeriets Afgørelse, son i de fleste Tilfælde først kunde træffes efter flere Maaneders Forløb.
Imidlertid begyndte Fristen for Gyldigheden af den etablerede Ændring anga.aende 2/3 Løn til de hjemsendte Arbejdere at udløbe for flere og flere Arbejderes Vedkommende. Nævnte Ordning
blev derefter i Henhold til Konference med Finansministeriet forlæl}€et indtil videre (jfr. Marineministeriets Skrivelse d.No.
5971 Journal c.525/1943 - Bilag 4.q.
Om Eftermiddagen den 8 1
November indtraf ved Skrivelse af 5' November fra H.C.Lorenzen
(jfr. Bilag 45) den bebudede tyske Erklæring angaaende Orlogsværftet, som behandledes den føl 6 ende Dag i et Møde hos Viceadmiralen, hvori Direktøren for Orlogsværftet og Komman&ørkaptajn
Lundsteen deltog. Her fremsatte Direktøren for Orlogsværftet følgende Bemærkninger;
1.
H.C. Lorenzen kan ru:appe binde den tyske Stat, hvorfor
Erklæringen fra tysk Side bør forlanges underskrevet
af den Rigsbefuldmægtigede eller lignende.
~
Det bør i særlig Grad betones, at Marineministeriets
principielle Ønske gaar ud paa, at Orlogsværftet som
integrerende Dol af Søværnet midlertidigt nedlægges.
l:_
Dena~ H.C. Lorenzen afgivne Skrivelse er i sin Form
ik.h:~ den bebudede eensidige Erklæring, hvilket bør paapege::s.
4.
I Skriv0lsen omtales nu baade Nybygning og Reparation
af Handelsskibe, hvorimod det fra tyslc Side tidligere
ha::;r været fastlagt, at danske Arbejder sl.:ulde have FortrinQt, og at iøvrigt kun Reparationer skulde udføres.
2.!. Elektricitets centralen lcan ikkr; besættes, da her kun
findes ~jenestemænd.
6.
Skal Arbejder~, som ikke kommer i Arbejde uniddelbart
Gfter OvGrtagelsesdatoGn,fortsætte med 2/3 Løn' betalt
af MarinGministeriot eller af Tyskerne, eller skal de
afslrndigt.s.
7.:.. B1:Jholdninger af Brændsel og I.:alervarer o.l. or debite-

rot Driften, og det bør afgøres, hvorvidt deres Værdi
skal godskrives dansk og dobit5res tysk ~rift.
8.
Dc,t bør afgørEis, hvorvidt Tyskerne skal betale Afskrivning og Forrentning af Anlægsværdi og Lagre.
h
Ov&rta~elsGn kan o.f praktiskf~ Grund1:; næppe slco den 10'
November.
Det blev ~esluttet, at Direktøren for Orlog sværftGt skulde

forhandle med Departementschef Dige i Finansministeriet ved_cørende

PAt. 6, 7 og 8. Resultatet heraf blev, at man fra dansk Side til
de .Arbejdere, der ikke kom i "i.rbe jde vilde betale

2/3 Løn indtil

6 Arbejdsdage efter Overtagelsesdatoen, samt at man v::; dl~ørende
de øvrige Udgifter i k ke skulde forlange Refusion R.f Tyskerne.
Der blev derefter konciperet Svar til Udenrigsministeriet
paa H.C.Lorenzens Skrivelse (jfr. Skr, 1002 Jc.,urnal 247/1943 af
9'November 1943 Bilag 46 ) .. Samme Eftermiddag deltog J)irektøren fo-i:·
Orlogsværftet i lV!øde hos .f..J:delingschef Wassard i Udenrigsministeriet, hvor tillige dettes Kommitterede i Industrisager .L,.,, Oclel 1
Kaptajn Hashae;en, Direktør Dolainok:-J og Lånderbeauftragcer H , G ,.
Lorenzen samt de 2 Direktører H, Paech og Zecke r fra .1./S Howaldtswerke i Hamburg deltog?
iorinden de 2 sidstnævnte Direktører koru. til Ste1e, rejste ~.,_fdelingschefen Spørgsmaalet om Ka}!i tcd tj_l Drift af Orlc,gs-rrærfts:::i. .n-lægene under Henvd.sning til$ at tilsvarende Spørgsmar..3,l ;.-fid Hærens
Værksteder havde vist sig saa vanakelige~ at en Ordntng endnu iYJce
var hidført.
HGrr Lorenzen svarede, at han havde tænkt sig, at Værftet kunde
financiere sig selv, men dette bestred baude ..-..fcleling8chefen og
Direktøren for Orlngsværft e t, D.an førstnævntl:'l henvista til, at der

maatte skaffes Driftskapital elhir en .Lrt Kasseb-edit og bemæ1:kede ,
at neget saadant ikke kunde ske via Clt:)aringskonto ., Herr Lorc:nz en
mante, at det meget vanskeligt lumdo løses ved Hjælp af Værnc:magtsf1)nd0n, men vilde ov0rvejrJ Sagvn TIÆrm.:.,ra,

:Oa de 2 Direktør;:;r var kommet til StedG, ønsk ~d0 Diruktør Pae: ch
først oplyst~ om der kunde stillGs en Forbindals 0smand m6llem d~
ty.ske Lad8re og c.et dansktJ Personel til I)jsposition" Han aru.::1odcd 0
E::ndviderG Diruktøren for OrlogsværfJc ot om at villa r~vGrtalG Ing8nlø1"'
H~E.Clau.s e n og ha.ns nærmGa~.:, Madarbcjdere til at forbliv e til
])isp:-,sition for den tyske ]rift " Beggo fJpørgsID.3.al blev b asvar e t
benægt ~mde af Direktørtn for OrlogsvtBrftet ~ som ievrigt fas tslcg ,

at samtlige: Tj enestemænd., d.v.s~ alla Ing-:1ILiørGr 7 undtager.. 3 gansk e
ungf.;, alle Mestre, undtagon 2, ~lvdeJ..dll af Væ1"kfører:10 samt dJn
øv E::rst e og led,m.de Halvdel af KontorpGrson2lls t vil-lo blive truk• •
ket tilbage, saal8d0s at en V:erkst~dslcdal s1:1 maattG fr-.:mgaa a f '11.;t

k~ntri:ktansatte Konstruktionsp0rson0l, ::;om llavd~ vn god T0lmik'LlIDUd.danrn~lse" me n var uerfa ren i Værkstcdsl0d0lse < JJirek+ar Pa.,:; ch for 0-..
spurgt~ angc.a:.:: nde; K0ntorl•;ch1r 8 og o:.;_ ev s G. -c; i Kundskab om~ c:=;, -:; .E'uld.-

.Ill-Bgtig Lund var kcntraktunsa t ligG s an Loderne af Ord1'B- og : ,riftsk0ntorernc.
FE.LE.. F0rBnledning af I;ir ~ktør .3n for Orlo t; svH2rft.a t oply st e H:c nLO-·
re=:nzl:j n, at Howaldtswerke s Ledt!re i.kkcJ a..."'1.saa d Gt muligt pac;l f ornuftig Vis at driv e et Værft~ som det JIIL.11.andl 8d ~ , v ed Repar a -
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tionsarbe jda e.lene, hvorfor man h a vde forbeholdt sig Mulighed
for o. t udføre Nybygning &'lrb.a j

ae,

solll man dog he 1st vil da 1m.dga2.

paa 0.rund af de derned forbundnG Mclte rialcvanskeligheder. Endvidere erklærede Kapt. Ho.shagGn og Herr Lorenzen pac:1. lignende
Foranledning, at den tyske Be stemmelse om, at dansk Arbejde
skulde have Fortrinsre t v a r glemt ved en Fejltngalse, sc:m beklagedes.
Direktør Po.ech mente ilr..ke 1 at Howaldtswerke kunde beskæftige
1200 .Arbejdere, men He rr Lor e nzen hævdede at have en Mængde Ski-

be liggende" s an vent ede p aa Repa r a tionsmulighed.
l)i.:rrektør Pa ech fremsatte en Række Berrærkninger af nedenst&Lende Art, hvortil Direktøren for Orlogsværftet afgav de vedføjede
Besvi:.:.relser:

h.

Fra tysk Side paapegedes, ~t Dokkerne var smæ til

Handelsskibbygning, hvo rtil sva redes 1 at de gjorde bedre Fyldest
ved Krigsskibshygning.

2.

Fr& tysk Side Qnmod eda raa n om dunsk Personel til at

medvirke vad Optæll ing a f La gre og Inventnr, filen frn dansk Side
svaredes, ~ t dett e ikke vild ~ sk~ , dR de t var uden Interesse
set fra et dansk Synspunkt under de fore liggende Oms iændigheder,
hvorimod illi'in fru dansk Side mac'l. tte kræve, at Lagrene blev holdt
konstante, ved at Fo.rbrug erst,:!.ttedes ved Varer &f samme .Art og
Kvalitet- Samtidig paapegedes det, at Lagr-ene, som v~r anskaffet
til Brug for Krigsskibsbygning, vilde vise sig lidet egnet til
Brug for Repara tion af Handelsskibe,
~irektør Pa ech søgte at overbevise Direktøren for Orlogsværftet om det fyldestgørende i, at ruan fr 2. tysk Side købte nf
Le.geret i danske Y,.roner, hYilket Køb ])irektøren for Orlogsværftet
betegnede som ensbetydende med 2t krigsrekvirere Lagervarerne.
:Jirektør Paech bemærkede hertil, at sar::dan Rekvision vilde han
ikke indlade sig pau.

h

Direktør Paech anr:Lodede

OD,

at dc;r r.:10.a tte blive indsat

en dansk Kontroldirektør, men ])irekføren for Orlogsværftet erklær~de, at en sac dan :B'ore!:9tal t.ni:ng laa ·udenfor darn;k Interesse,
da der ikke kunde være fule os n oget dansk .b.nsvar vedrørende den
tyske ])rift.
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4. J)irektør Paech anførte, at he.n dog skulde stille Ladelse
til Dis p:)Bi tion for a t imødekoliiliJ.e et dansk Ønske Ol'l Beskæftigelse
af danske Arbejdere. Direktøren for Orlogsværftet konstaterede,
at saadan Opfattelse uaatte bero paa Misforstaael se 7 da Søværnets Bes tr-æbelse principielt gik ud paa midlertidigt at nedlægge
Orlogsværftet sa!iilIJ.en me d de 1 øvr;ige Del af den danske Marine,
hvorimod man fra tysk Side principielt k:tævcide at udnytte Kapaciteten af Orlogs,;,ærftets .Anlæg fuldt ud, hvilket D'Herrer Hasbagen og Lorenzen bekræftede~
:)e Z Direktørl:::lr fra Howaldtswerke gav Udtryk for stor Forba.vselse og erklærede , at de ud fr c. se.ad rm Dplysning bedre forstod d8 af Tiirektøren for Orlogsværftet indtagne Standpunkter,
liges cm de fremsatte cin B~l!lffirlrning om at være bragt

ind i Sagen

m·.der fe jl~~gtige Forudsætninger.

5.

]i :rektør P[~ech fandt det under disse Omstændigheder

rrærkellgt,

6. t

et Brev hc,n h t~vde f[,.r,.et skulde repræsentere en

Protokol, san begge P~rter i Enighed skulde underskriveo Hertil
svarede .Afde iings chef W3.ssard, at sn:J.ledes ].a2. Sagen slet ikke,
idet man fra tysk Side ønskede at ordne Sagen ifølge en ensidig
tysk Erklæring. Direktør P;::1,ech erkendte Samk 7_::::.ng en melle.ra saadant Skridt og de af Direktøren for Orlogsværftet indtagne Standpunkter.
Howaldtswerkes Dir0ktører syr~tes ikke særligt tilbøjelige
til e.t gaa. ind i Sagen, rn.en ønskede c.:.t overvaje den og den paafølgende Dng søge Samta le paa Orlogsværftet 1::J.ed de adrainistrativt ansatte Ingeniører og Kontorledere. Vt3d Besøget paa Orlogsværftet den lO'Novemb~r lagde Howaldtswerkes Direktører efter
nn.mdtlig Meddelelse fra Ingeniør H. E. Clausen ikke Skjul paa
deres Betænkeligheder, som EundGde ud i, at Direktørerne vilde
forbeholde sig yderligere cc:., 14 Dage til OverYe j se lse og Forhandlinger i Kial, H:uril>urg og Berlin, før deres endelige Stilling i Sagen kunde foreligge. Fornøden Underretning herom meddel·
tes fra Mcrinerrrl.nisteriet til Udenrigsl!Iinisteriet.
I denne Periode 1Jlev kraftige Bestræbelser iværksat paa
Orlogsværftet for c.t same sa8.danne Materialer og Inventardele,
der var anskaffet til de under Bygning værende Skibe r:1.t.1., for
at transportere det o.oh~dlede Gods til særlige Opbevaringssteder, ligesou Direktøren for Orlogsværftet og Underdirektør Nøring i Forbindelse ged d8t paa Orlogsværftet til Tjeneste værende
PGrsonel søgtb at faa et d~tailleret Overblik over, hvorledes
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t.ver enkelt af de t a lrige En.g.:iger::.enter ned inden- og udenlandske
~,irmuer kunde behundles pc::..a en for ~ille Parter tilfredsstillende
:M.r.iude.

Al Leven~nce of færdige Dele til Orlogsværftet var blevet
bragt til Standsning ng Varerne skulde opbevares paa eller leveres til senere opgivne OpbevL.ringspla dser.
Fra Landerbenuftra gter Lorenzen m~dtog Ingeniør Clausen
p~a Orlogsvd3I'ftet en Skrivels e af 12'November 1943 (BiJE.g 47), i
hvilken det blev henstillet, at intet Mc.:.teriule eller Værktøj blev
fjernet.
Orlogsværftet havde nu v:2ret under midlertidig Ledelse af
Ingeniør H. E, Clausen i ca. 6 Uger. Denne lange Tid var i Modstrid med de i sin Tid ~ntydede Forudsætninger, san g:ik ud paa
et Interregnum. af ca. 14 Dage. Forholdene havde udviklet sig paa
en Maude, som Direktøren for Orlogsværftet ansaa forurnligende
og med den Viden, man n~ havde vedrarenie Tyskernes Planer, kunde det
det forudses, at Ingeniør Cl•:1 usen vilde komme ud for særlige Vanskeligheder, naar Overgangen til tysk Ledelse skulde finde Sted.
Direktøren for Orlcgsv.:Brftet foreslcg derfor Marineministeriet,
at Underdirektør Nøring atter skulde tiltræde Tjeneste for at
overtage Orlogsværftets midlertidige Ledelse, hvilket Marineministeriet tiltrao.dte ved at udstede Skrivelse A. 1865 Journal .A..
247/1943 ~f 17'November 1943 (Bilug 48). Dette Skridt vakte nogen
Misfornøjelse hos Ingeni0r Cl&usen, com stadig fandt, at en ansvarlig Ledelse ~f Orlogsværftet bestnaende af nogle Ingeniører i
Søværnet og iøvrigt under Bibeholdelse af Tjenestemændene var den
Udvej, der ~edst im0d0kom de forskellige modstridende Hsnsyn. Ingeniør Clt:.!. usen f ristholdt dette Stund. punkt selv om Orlogsværftet dervel under Marineministeriets AnsvL.r - foruden saf.'. meget dansk
.Arbejde som gennemførligt - skulde udnyttes fuldt ud af Tyskerne
ved at udføre tysk Arbejde pw. ~ Holmen, som kontinuerligt skulde
være under tysk Bevogtning~ fo:::'d.i Vandnretller, Terræn og Bygninger
i stor Udstrækning skulde u:rwendes af den tyske Værnemgt.
Ingeniør Clausen havde fo.aet St0tt~ for sin O?fattelse ved
F0rhaniling dels med d~n Personelgruppe, som tidligere overfor
~irektøren for Orlogsværftet havde ytret sin Misfornøjelse med,
ut Orlogsværftets Ledelse og Ingeniører blev trukket tilba ge, og
dels med nogle af de S')ill Tjenestemænd Lmsatte Mestre, som frygtede,
at de uden Ingeniører som Mellemled vilde komme til t.t stæ direkt e overfor en kom:nende tysk Værftsledelse. ~erimod havde Arbejder-
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staben og den resterand~ Del af Funkti~nær2rne en klar Forstaaclse

af,. 8t selv om Hensynet til den Enkeltes arbejdsLæ:lssjge Tarv
saavidt muligt burde ske Fyldest, kunde V.ærftet af m.i.tionale og
principielle Grunde ikke udf~re tysk Arbejde under dansk Sta tsm:..svar •.
Uroen og Meningsf~rskellene indenfor Personelr~kkerne gav sig
bl.a. Udslag i, at Direktøren for Orlogsværftet den 23 1 November
fik tilsendt et maskinskre vet anonymt Brev, san ikke indskra-'nk~de
sig til at kritisere de af Direktøren og denn~s nærruest6 Med~rbojd~re indtagne Stundpunkter, men i stsrkt smædende Form .fremsatt e:
Beskyldning mod d G p,~€;'.cldende Lcd8re for at ville ød e lægge Orlogsværftet, hvor:imod ml::.n i Brevet fr emhævede, <~t Ingeni0r Clr:·. usen ved
sit Syn pRa Forholdene søgte nt redde Orlogsværftet fru Ødelæggelse.
Som tidligere omtalt h&.vde den tyske Værnenagt (Luftw1:.~ff e)
sat sig i Besiddelse af Orlogsværftets Flyvemuskinværk:sted. Efter

at have beslaglagt og fjernet Lagre og Værktøjsmaskiner, paabegyndte
Værnemagten en Aftr,~nsport af det i Værkstedet opmagasinerede
d&nske FlyvernE,teriel" Medens d0 tte s,tod p a !:i. udbrød der den 22 1 November en Eksplosionsbra nd, hvoroa Orlogsværftet indberettede til
Marineminis -æriet i Skrivelse Nr. 1715/B.l./B.19 r..f 24' November
1943, Bilag 49).

Som det fremg2.ar heraf ødelagdt::s Størstedelen

af dl.3t opmag:is:inerede do.nske Flyvemateriel, liges an der ops tnd
Skade paa Bygningerne til et Beløb af Kr. 230.000 (jfr. Skrivtlse
82/B.l./B.1, e f 14'D~cembe r 194.3, Bilag 50). Senere begyndte ma n ..
at træffe Foranstaltninger til at reparere BygningJrne, da man
mente ot ha w bragt i Erfc.ring, a t Yærnemfagten ikke længere vilde
anvende dem (jfr. Skrivelse 'N r. 246/ B,.l/ B.19

[t f

l8'~1 ebrua r 1944,

Bilag 51.).
Tisse Forberedelser standses imidlertid du det viste sig, ~t
man fra tysk Side alligevel 0nskede at disponere over Bygningerne
til Brug for Heinkels Fabrik (jfr~ Skrivelse Nr. 416/B.l/BJ9. af
af 17'April 1944, Bilag 52).
Imidlertid var Korvettenku pit~n H~shagen oph~rt at repræsentere den tyske Marine vedrørende Sønrtil l eriet og S:)minevæsenet,
idet han p&u. dette Omr&-1de vc..r bl evet erstnttet u.f Direktur Dol&:insky (jfr. Murineministeriets Skrivelse A. 1833 Journal A. 247/1943
a f ll'November 1943 Bils;g 53). Sidstnævnte h~.:vde derefter den 19'
November formilediget et Møde h o s Afdelingschef Wassard Qngaaende
Søo.rtill eriet og Sominevæsenet. Her vr..,.r Direkt::,ren for Orlogsværftet anmodet om at være til Stede. Endvidere deltog Kommitteret
A.Odel. Fr a tysk Side var foruden Direkt0r Dola msky tillige Korvet:-
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ten kupi tan Ja.pr, til Stede. Jlirektur Dolainsky meddelte her, at
man vilde indsætte en tysk Led e r ved. hver af

de 2 Ins ti tu tione r,

som samtidig skulde ha ve hver en dunsk Leder og bad Tiirekt0ren for

--

Orlogsv~rftet udpege s~ddunne. Næst efter en Berrærkning om at de
nævnte Institutioner ikke V8.r Dir1:: kt, ;ren for Orlogsværftet under1.Lt.gt, meiiel te dc:nne, at ingen blandt Soværnets Personel vilde
kunne tiltræde som dansk L...:der ur1.der de paa.tænkte Forhold., samt

at det efter Medd<.::lelse fr8. tyslc Side hid.til bD.vde været. Hensigten

•

at vente med Ordninger nf d~ 2 p8ugældsnde Institutioner, indtil
der fra tysk Side VF.r truJ!ffet Bl~sterrmelse o.ngw.:.enl'l.e Orlogsværftet.
Hertil svarede )irektor Tiolc. insky, u. t der nu var truffet Best=:innnelse
om, at 2 tyske Le~ere ved Navn P~ .. lm og T-'.:',ddey under .A/S Howaldtswerke i Homiurg vil~e indtræf:f ~ ti]. Orlogsværftet den 24' ds.
Efter at Tyskerne k:vde forlad.t Mud8t, slog Kommitteret Odel
til Lyd for, at Orlogsværftet formelt skulde cvt:Jrtuges af et dc;ns.'k:
Selsl-æ.b, som sa:.: skulde c.J.rbejde for T,yskern~, medens Tiirekt.ziren for
f.lrlogsværftet fc.stholdt d~t St:..:ndpunkt, [:-.t Sag:m ~rejede sig
("\fil

et 1-if Tyskerne erobret Anlæg, samt c.t naLr Tyskerrn:: vilde u~nyt-

te dette Anlæg, mo:..:tta det sk~ und-.:r tysk Led.elsE::. Heri var.A.fdblingschefen fuldt ud enig, men @ente iovrigt, ut Udenrigsministeriet
skulde opford.rE.-! ds.nsko St9.tsinstitutic,nr:ir til ut sende J"rb3jde
til det ty3k le~e Værft, 1'1.et d"1 t i mo'1sti t Fald vilde blive vanskeligt at udnytt1:.. det fra tysk Sii,.i givne Tilso.51 om, at dL,nsk .A:rbcjda skulde ha.ve Fortrinsr-.;t. Et s·~,~dwit Skridt blclv .frc.rc:fldct
af Tiirekt0r,.m for Orlogsvcerft-::t, di::.ls fordi dets Foretagolse vilde:

vække Uvilj6 hos ianske Statsir1.stitutioner, og de ls forti.i de t

f,;,rst laurie klo.rlæggt;s, hvervidt iv1e.rine mi.nister iet vilde lade :B,yrvæsenet sende sine Skib e til Rl, p~.n.:. tion ved det tysk LJdeda Værft.
Heri vnr Kommitterc:t Odel enig, me n mc nt2 iovrigt, u t d-:=t tysk
lede8.e Værft som sati..dc:.nt vilde m0de store Vt,. n.akelighader hos danske Leverandører, hvilket ])ir8kt :.., ren for OrlogsWBrftet v a r enig i,

men anst..n ianske Interc:ssser uvedkommendia.
Paa Orlogsvct:irftet medf'..;rte Forl vld~w:; , c:::.t Underdirekt :-., r Nøring
havde Vr-,nskelighed 8r ved at overkomm1:::: Forh:.1.ndlinger til mange Sider
indc::nfor Orlogsværft;.;t, og h t-m u rmodede derfor om til Be handling af
en Række S::.:ger v,adr or c:nd e Mc:.s1-i..nn.fdelingens Mellemværende mc:d talrige Privf!. tfirmaer at ft~a Hj ælr fr::.. særlig kyndig Side. Da Underdirektør ")tzen hc. vde bund~ t sig ovr:irfor A/S nLyfa" og helst sa[:l
dette .Arbejde fortsat, p,:!l.1 tog Undt: rdirnkti:Jr Poulsen fr& M~~terielinspektionen sig ~t træde hjælp~nde til f or Unde rdi:ruktJr N0ring
vedrure nie det omhandlede Omrc: .de .
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Imidlertid hnvne Udenrigsministeriet modtag8t et Udk~st sf
23 1 November til dsn Erklæring , s om vilde crlive fremsat frL tysk
Side ( jfr. Bil ug 5-1-). ErklærmgtJn .Lndeh·)ldt d1:: tidligere givne fo.Jf-

ter samt de fr~ dansk Side fremsatte Forudsætninger, ifolge hvilke
n.et blev den k ommende tyske Ledc:lse forbudt, dels r.t oparbejde
Overskud som tysk K~it2.l i d:::.nsk ':J Kroner, og dels ~t m1vende

Orlogsvcerftets Lagre

pna c. til.en Wfcwde end

som Udligningsl1:--:. gr6, hvis

.i3e sJ~and nf Varer principit.!l t skulde holdes konstant v&d Levering e r
fr ·.. TyskL"nd .
.AlL::red0 d 1:3 n 23' November ind tre.i de 2 tyske Ledere - Palm
og Tt:.ddey - til. e t orit::nter~nde Mud.e hos Underdir<d ct0r NL:ring P =.!.:l
0rlogsvrerftet. Efter tysk Foresp;.Jrgs(Jl blt::v d dt opgiv3t, a t det i
;,rbejde værende .Ante.l Arbejd.JrG 1;no.rog cao 530 incl.114 Lærlir,.ge.
Endvidere ermodedes om en Liste over det kontrakt:.:.ntugne Funktionærpel'sonel og d~ts Lønninger, l i ges om der onskedes et Forsla g

til Besættelse af de ledige Mester- og Værkforerstillinger. Vedr.Jrende sids mævnte henvistes principielt til Forhandling mellem

den -cyske Ledelæ og det kontrakt rmtngne ?ersonel, idet det dcg
b8mærkedes, et det mar. tte [,nses pE!L.krævet, ~it de paa~ldeme kunde
faa et passende Vederl:ig for den med Stillingerne f0lgende lidt

J.ængere .Arbejds tid og ændrr~de 1Arbe j dsvilkaar,
]'ru tysk Side lagde lllf.i.n megen Vægt :paa t:tt holde L,mudgifterne

nede for Ht c:pnaf. et rentab elt Værft? men fr·,ndt det dog rimeligt

·.. t yd8 mindre Løntillæg i d e pm1.p e g '3 d.e; Til.:ælde. I øvrigt var
Tyskerne meget fnt aresseret i at k omme i FortJindelse med de hjems endt e .Arbejdere, hvo. r c:f de me nt e , a t ce.. 20J JYl"..and kunde cmtag~s
truks. End vi de re ind gik Tyskerne p m ,

2.

t den re gns ka bs rræ ss jge

Afslutning r:, f Orlo gs-værftets igctngværende Arr. ej der 7

sluttes inden 31 1 De cember, G1:ulde nfregncls

'lf

som kunde a.f-

Orlogsværftet, re.edens

ovrige ig::mgværende .Arbe jdur, so• f .Jr.3t kuncle afsluttes senere,

skulde a fregnes af den tyske L6delse. J'enne treu dte derefter i
foreløbig Fo rbindelse med LfdelingGmester Erikse n, Inge~iorerne

Hertz, Sanning og Hansen s ::::.m.t Fuldmægtig Ltu1d og 1:Lnno æ de disse

om a t fremsætt e Fo rslag til Stillin~sbesættel ærne og de deraf
f ornnl edigede Lontillæg ~ Ang ctt ende disse Forslag henvu nd tr:: de p R~-

gældende sig n •J gle Dage sencJrc til DirektøTun f o r Orlogsværftet
med .Anmo dning om n. t s t.Jtte det d c.nsk e Personel mrld Rc.1.f:.. d og Vejledning, hvi Lke blev yd e t i dc:'n :i!'c rm s .:. m Bilc.g 55 og 56 udviser,
Pn.a M0d1:}t den 23 ' Nov Gru.be r mr-;d d el te Underdi rekt0r N0ring

endvidere, at efter den 27'Novemb 2r vilde Luftværns- og nrandslu.1-::ringsorganisu.tion samt B.3 vog~ning og .Adg·· ngskontrol ud a lukkende

•tJ:;rc

ov.arladt til den tyske Værn8mngt, hvilket de designerede

-:.yske Ledere f::...ndt sgt_-. uholdb:,rt og utilstrækkeligt, .'.).t en
Nyorga.nise. tion snarest skuldl:; etable res.
Pa1:i Undt:rdirekt :.:r N0rin.gs l!1 oresp urgsel, hvilket N::-.vn det

? Ske Værft skulde f .Jre, r.ntydede s
Howa lc\tswerke

l./ G",

11

Orlogswerft - Treuhander

oen der henvistes iøvrigt til~ :::.t Afdelings-

chef Viassari h~ vd e lovGt at Mede i Udenrigsministeriet, hvor

~8r e principielle Sp0rgsm~al skulde finde deres AfgorelSE: ved
Forh&ndling mel10m Dir ekt.Jren for 0rlcgsværftet og Herr Lorenzen.
TTroen ølandt I'e rsc,nellGt tiltog nu yderligere, hYilket mcd-

f0rtb M~d e r i Marineministeriet mellem Direktor ~n for Orlogs"\ærft~t og saavel Arbejdernes som Funktionærernes ·orgnnisationer.
Scun:ticlig fik Tjenestc::mændene ~1Ie:ldelelse om 7 at de alle vilde: blive
hjemst:lndt pna Orlov fr ..... den 29 1 November og med Lon indtil vidart.'.
( j fr" Skrivelse Nr. 1723/A.1211 a f 25 'November 19-n 1 Bil:ig 57).

Med 1\.r•ejdernes Fællæar-g:~niætion 1::lev der truffet .t..:ftalø
Cl.i.Il ;

at de n for de; fru Tjeneste værbnde iu'be j dere eksisterende

Ordning vedrcrende 2/3 L.rm vilde blive fort so. t indtil den ,t I December, men for pensionsberettigede ArbE:jdere L.vidtil den ll'Ilecember7 ligesom det blev lovet Arb~jderne, at ma n vilde s~ge ~t
skaffe dE'. d0:refter ledige BeskæftigelsG v e d andre Statsinstitutioner ( jfr. Marineminis teri8ts Skrive ls8 C, 6795 Journal
Nr~ C~ 525/1,~3 uf 2 1 Ddcc mb~r 1943, Bilag 58)~
Fr a Arie jderne s Side c.nm.Gd8J.e s endvidere om, at alle l e dig e
.i.i.J.~b e jde re

f!.VGr

6C Aar t.watt t> blive p e nsioneretr men ve1.r0:rende det-

t e Sro rgsmaal h e nvist es til, o.t de p o.c::.gæl dend.e i t.vert enkelt
T:l lfafLde mc:.!.c tte indsende motiveret .J.n.s0gning, som dereftE: r skul-

de ~eh~ndles uf FinE!.Ilsminist8riet.
Endvidere henstillede J.rbejde rne , 1:..t 8n Uel a f Orlogsværfte ts Kontorvirksom..½.ec:l i nog 8n Tid mnatt e forblive poD. Holmen,
sa2. at Kontorchef Eckcrd t-H:: .nse n ku..vide være til Stotte :fo r
J.r bej rlerne m'J d Tyskerne, m~n Direkt o ren for Orlogsværft et illc)nte,
a-'; man af ,rinci:pi elle Grund .,.

m :--1 0. tt .a

'!)ortflytte den fortsættende

Ile J. a f Orlogsværftet fr::-:. Hol.man og henviste tilr nt ArbG j derne

-,,edr:J r e nde Ordning af lobenæ S!.: gs r og r.ri..indre Spørgsmc~t::.l burde
hei:,y e nde sig til Fuldrrægtig Lund, s on vildE' 'blive instrueret
oill o.t søge Ve jled ring hos Kont orche fen,

sac..smrt su2da nt ruæ tte

-.;,t2re pa.~.krævet, med.ens Beh1....ndling~n f: f st0rre og princ i11i ell8
Sa g~r kunde ske ved Hem~Gn~~lse til Underdire ktør Nering, sum

,,c..r dt::signeret til cl.t vidcrefJre 0rlugs-værftets rester~:nde
Fc r:cetn:mger, ell e r til Direkt :1r c n f (,r Orlogsværft e t i Murin8-

66.

ministeriet, Iøvrigt

blev Udk F~tet til en Skrivelse ~ngaaende

Tyskernes Overtagel æ o.f Orlcgsværftet gennemgaaet"
Et lignende :Møde n :fholdtes derefter med de administrativt
ansatte Funktionærer, som dels lagde stor Vægt p~e, at de danske
Kontrakter skulde bibeholdes ud~n at erst a ttes af Kontr::i.kt0 r
med Tyskernes Underskrift, og dels ønskede sn~re8t muligt at
kunne meddele Medlemmerne Refero.t af det omhandlede Udkast til
den tyske Erklæring - ::--..&vnlig d e nnes Bes tenmelæ, ifølge hvilken
det adni.nistrativt ansatte Persone: . vilde fald ~ ind und er

det

fra tysk Side udste dte Strejk~forrud.
I Overensstemme læ he rm.ed udsendte Marineministeriet der8ft er nævnte Udkast (Bilag 59) til:
Orlogsværftet, Fællesorganis..dione11 af Flaadestationens cg
Or logs værftets .Arbejdere, Cc:ntralorganisa tionen af kontraktc:n-

sa tte J!u.nktiomrer ( som anmo dedc:s om at videresende 1 Eksemplar
til Tillidsmanden for Kont ormedhjælperne), OrganiS:1.tionen af
civile Tjenestemænd i Søværnet, Orgr~nisutionen af Ingerri.øre:!" i
f:'m-ærnet samt til følgende kontrakttmso.tt~ HE:Jrrer~ san stod
uder_fo r de nævnte Organi æ tio.ne:!':
Kons t. Af delingsmester Eriksen, Ingeniørerne Saming, Hartz
og Hansen, Fuldn:mgtig Lund og Sekretær MlYhlhuuson.
M0d Underdiraktør Nøring, san paa Orlogsværftet stod over.for
mange Vanskeligheder, der var Følger af samtlige danske Tjenestemænds Fratræden og Tyskerne s Overtcgelse uf Orlogsværftet drøftedes ligeledes en Række .Afgørelser,. Blrm.d t Sc'!.adanne kan nævnes,
at Flcadestationens Virksanheder, som Marinem:Lnisteriet tidligere
ha vde overdraget til Orlogsværftet, skulde afvikles, hvilket dels
bl~v udført ved Ma rineministeriets Bestemmelse om, at Luftværnstj e n este og Politi skulde ophæves (jfr. Marin-~minist eriets Skrivelse A. 1887 af 25

1

November 1943, Bilng 60), e:g dels ved at

Nummerpladerne paa Bilerne blev fjernet, samt ved at der under
Orlogsværftet oprettedes 8t lille Kontor til Videreførelse af
e nkelte af Flaadestationens Forretninger. D0tt,;3 fik Assistent
Hansen som Leder. Det bestemtes at lo.de en som Samarit udd2.nnet
Arbejder

v~c

Bygnings~senet - Lorenzen - som siden 23 1 August

huvde Qfl0st Lægerne ved Lægev~gtstjenest~, forblive ved sit
hidtidige Hverv for a.t b.atjenE:! danske Arb8jdere. Endvidere ordnedGs d(:Jt Forhold, l,t de tysk;:; Le d~ r,-J , som var meget nøj~regnende
med Udgifter, kun vilda fret1s tille Elektricitet til eg0t Brug,
men ikko til ~ndre Virksanhe der, hvorefter Levering fandt Sted.

Underdirektør N0ring h&vde søgt at faE:::. Tyskerne til at overtuge 3ygningswsenets Vej~rbejdere og Gartnere, men dette vilde
de ikke under Henvisning til, nt nævnte Persanale var meget for
stort.
Endelig blev det bestemt at flytte Orlogsværftets Kontor
til en ledig Lejlighed pa& Set. P~uls Plads Nr. 1. og Materielinspektionens Kontor t il Elsdyrsgade Nr. 41. De fornødne Udførselstilladelse: fra Holm.en for Kontor:inventar og Brcfildsel blev
erhvervet fra tysk~ Myndigheder"
Den 26 1 November afholdtes derefter det bebudede Møde i
Udenrigsn.-1..nisteriet, men Afdelingschef w~ssard var blevet forhindret, hvorfor Direkt~ren for Orlogsv~rftet blev armodet om
at afholde Mødet i nden bla[~ Sal". Til Stede vu.r Underdi rekt 0r
Nøring og Ingeniør Schou-Pedersen samt Herr Lorenzen fra Oberwerftsta• beim Admira l 1){>.nemurk og de 2 designerede tyske Ledere,
Pa.JJD. og Tadd ey.
Man søgte ~t fastslæ:L det Navn, under hvilket det tysk ledr de Værft skulde optræde. Fr 3- tysk Side l[!gde man stor Vægt
p~a at aeholde N~vne t Orlogsværftet, men Direktøren for Orlogsværftet e:rklærede, ."'.t Ordet ti Orlogsværftet" ikke maa tte indgac.
prim.ært. Mb.n mente derefter fr2 tysk Side, at kunne godkende
følgende Navn:
"Howalr_ tswerke .J../S, .Abteilung Kopen..liagen,
( Treuh?mder der Orlogswerft) 11 •
J?aa t.ysk Foresporgsel, om der vilde tilflyde HowaJdtswerke
dansk .Ar"b.ejde, svaredes, at dette næppe kunde pl.!3.:regies i nævneværdig Grad. Der blev givet Oplysning om ledige danske i,,.rbe jde res
Lønning indtil den 4 1 og 11' December. Vedrørende et igange:it
Arbejde til Forsyning af Fly~edok Nr. 3. med Opdriftbeboldere
ment8 m&n fra tysk Side, a t dette .Arbejde skulde færdiggøres paa
Orlogsværftets Regning, men dette ~odsatte Direktøren sig ved at
bævde, at i s~n Fald vilde det nævnte Arbejde blive sta~.dset 9
Tyskernes Opm.æ:rk somhed henledtes paa Flaadestationens Ar~
bejdere m.m., som bl.a. bestod af Cha uffører, Færgef0rere , Rengoringskoner og

YiSS-=

Kontorfolk m.m. hvorover Fortegnelse levere des.

Tyskerne vilde ordne disse Forhold sumt Personelforhold v~d
Elektricitetscentralen. Det fastsloges, at alle Personel.kontrakter skulde forblive løbende, og et aventuelle Forandringer, som
maatte blive foretcg 2t fr~ tysk Side, ikke skulde være bindende
for Orlogsværftet ved Tilbageleveringen.

68.

Et tysk Forslag om Oprettelsen af et Overtagelsesdokument

blev af'slaaet fru da111.Sk Side under Henvis~ til, at Overtagelsen ikke skete efter Overenskomst. Derimod blev der afgivet Løfte
om~ at man fra dansk Side vilde give Personellet Underretning om
Værftets Overtagelse af Tyskerne fra den 29'November. Iøvrigt henvises til Referat af Modet (Bilag 61).
J)en omhandlede Meddelelse til Personellet fremgaL:.r af Bilag

62.

Endvidere underrettedes samtlige Institutioner og Finnaer,

hvonned Orlogsværftet stod i }forbindelse (jfr. Skrivelse 1730/
A.1211, Bilog 63), ligesilm løbende Forsfrringer blev ops2.gt (jfr.
S1.n:rivelse Nr. 1737/.A..,1211 af 27'Nnvember 1943, Bilag ~4-66).
Orlogsværftets Kontor flyttedes i Herihold til Mar:ineministeriets Skrivelse C. 665e lourna.l Nr. C. ;~2 6/1943 af 27' November 1943
(Bilag 67) .

3.

Tiden fra 29 'November 194:1 til 31 '!ikrts 1944.

Fra tysk Sid e søgte m&n straks efter Overtagelsen af Orlogsværftets .Anlæg

1:..

t tegne de vodrøre:nde disse hidtil løbende Forsik-

ringer i danske Selskaber, m~n Jirektør Leth

og

Orlogskdptajn Ro-

stock-Jensr::n ("Le Priv[,te Assur&ndører", h E! nholdsvis

11

Baltica 11

),

som konfer~rede herom mad TiirP.ktøren for OrlogsV:erftct, kom til det
Resultat, at saadc:..1me Forsikringer ikka kunde tegnes for tyske Int,~resser.
Dsr f&ndt fr~ dansk Side endvide re Opsigalsc Sted ovJrfor
Stutsbrundfursikringsfonden (jfr. Skr. 2/B.l. af 30'Nov~mber
(Bilag 68), som after nogl1~ Forr..undlingar ind tog det Stundpunkt, r.t
man vilde h.oldEJ Fors :ilrrir1ger paa Bygninger i K.rafi, men pat,. Løsøre
(Inventar ,~g Beholdninger) kun i den Udstrækning, Orlogsi.ærftGt
iznske de de t.
Sanere fremkom dog Fonden~ end'=' lige Standpunkt ( jfr. Skrivt:;lSc:
226-16-1471 af 13'Decemb0r 1q43 frc:t Det Stu.tis tiske Departement,
Bilag 69).

lra Oberwerftsstub fr 8ms a ttes n~ter Onsker om Tegning~r til
forskellige Skibe (jfr. Skrivelse

Lf

1 1 Dt:!cember 1943, Bilfig 70)

.Anmodning om T1:::gning~r vedrørende d~ undc-r Bygning værende

11

Najc dl~n"

og "Nymfen" h u vd.e o.ll~rede gentagn e Gr::r:ge været fr i:)m.sat overfor
Orlogsværft e t, s om b&vd.e erklæret, et sat1dnn Udlevering ikke kunde
foret:1ges~ idet Spørgsm.E:.Ll af S[:Ldan .Art mautte udskyde s indtil
Bestemm8lse om Værftsforhold.end for(-ll r-11:: .

6:).
'....

:na Gagen r_u atter

opkom an.mo dede Marineministeriet Direk-

r,

tøren for Orlogsværftet "m at behandle den, hvorefter :Marineministeriet gav ~'l.fslag, dels under Henvisning til, at de 2 ufuldendte
Skibe ilr..ke -var en Del af den danske Flaade, og de 1s :mder Henvisning til, at de omhandlede Tegninger maa tte anses som Statsarbej-

der, der ikke kunde være Udleveringspligt underkastet,(jfr. Marineministeriets Skrivelse A.Nr. 2087 1 Journal Nr. A.336/1943 af
20tDecember 1943, Bilag 71). Vedrørende de øvrige ønskede Skibstegninger fik Marineministeriet disse tilsendt efter Aftale, sa·1ledes
som det fremga4r af Orlngsværftets Skrivelse Nr. 98/ A.1211 af
14 r Janmr 194-4 ( Bilag 72).
Medens de kontraktantagne ~u.nkti~nærer i Almindelighed gik
ind under de nye FQrhold, gjorde Konstruktør M.Maag gennem Ingeniørsammenslutningens Sagfører - Højesteretssagfører Kjeld Rørdam - Indsigelse under Henvisning til, at Ansættelseskontrakten
var misligholdt ven, at Orlogsværftet overdrog den til en anden
.Arbejdsgiver, og han krævede 3 Maaneders Løn udbetalt (Bilag 73).

I Brev 18/C .10 af 4 •December 194G (Bilag 74) klarlagde Orl.e gsværftet imidlertid Sagen ng erklærede sig vi::.lig til at løse Konstruktøren fra hans Kontraktforpligtelser straks eller efter 3 Maaneders
Beskæftigelse, forsaavidt Howaldtswerke vilde give sin TilsJutning.
Konstruktør Maag valgte den sidstnævnte :Mulighed ( jfr. Bilag

75),

men onskede der8fter at bevare sin Stilling, hvilket d~g

maatte afslaas fra Orlogsværftets Side paa Grund af Konsekvenserne. Konstruktøren afgik ultimo Februar.
Funkt icmær?rgani sa tionen tilraadede over.i:'or :Direktøren for
Orlogsværftet, at den tyske Erklæring blev udstedt paa en mere
officiel Maade end tidligere sket gennem Bilag 59. Et lignende
Ønske var fremme bland t .Arbejderne , hvorefter Marineministeriets
Skrivelse A.Nr. 20~8 Journal Nr. 247/ 1943 af 9 1 December 1943 (Bilag 76) fremk:1'm, men de n tyske Erklærings formelle Udstedelse af
Rigsbefuldrræ6 tigede

·nr.

Best l o d V(; nte længe pa a sig. Den fandt

Sted den 15 1 Januar 1944, da den blev modtaget ved Marineministeriets
Skrivelse .A. 46, Journal
77).

Å.

24-7/ 1943 af 25 1 Januar 1944 ( jfr. Bilag

~er rejste sig efterll~~nden en Række principielle Sp~rgsmaal,
som tidligere haYde været pR.a Tal.-:J , uden at de t havde være t muJ5gt
at træffe en endelig Afgørelse . Bl andt saadanne kan nævnes, at
Direktøren for Orl~gsværft et den 7 'D~cember r e jste følgende Spørgsmaal:

70.
1.

Forb~hold Vtdrørcnde Ekstraordinær Beredskabs~eholdning
og Des tina ticnsbeh::ildni.ng f'a.r 6/T 41. og

2.

Spørgsmaal vedrørende forskellige økonomiske Forpligtels e r, s 1 ,m enten maa tte paahvile Orlogsværftet eller
overtag;~s af Howal.dtswarke.

ad 1.:

Denne Sag beredte mange Vansk0ligheder. Direktøren

for Orlogsværftet fremkom med Forslag til ~n Protokol, som via
Ude nrigsministeriet skulde tilstilles Tyskerne. Efter en Række
J)røftel ser beslut te do Marin2 r.ainis te riet sig til at b ,.:handle
Sagen gennem Udenrigsministeriet 7 saalades som det fremgaar af
Brev A.Nr. g. Jrrnrnal A.Nrc 247/1943 af 6 1 Jfan11.ar 194!f (Bilag

78), hvori det fre:mhcld•.:.S, at Ekstraord. inær Ber-.3dskabsbl~hold.ning
ikka tilhører Søværnet, mt:'ln ar Fi.nansnd.nis teriets Ejendom, hvorf er
den hverken direkte

t"•

ller indirakte kan tages i Brug af Howaldts-

warke. Endvidere klarlagdc:s d-:1t, at Dc::stina tionsbeholdningen for

6/ T.41. r<.1rræsenterede Materialer~ som v~d t~en tysk~ Marines Medvirken var indk~bt fra dansk Side, som KJmpE.msation for Tabet af
de i sin Tid af den tyske if.arinl..l re1rvirer-3dc 6 Torped obaade,

hvorfor Marineministeriet vilde gaa ud fra, at B~holdningen hverken direkte eller indirekte vilde blive tag Gt i Brug nf Hownldts-

werke.
~enne Skrivelse blbV af ~denrigsministeriet sendt til
Hauptausschuss Schiffbau bei .,~dmiral Dånemark, som fremskaffede
en Udtalelse fra HowaJdtsw0rke. De tte s ynte s i Princippet at gaa
ind paa de danske Ønsker vedrøre n de de 2 Lagr?e, men henviste
til et Ønske om at m0dtage ListP.r over de oplagrede Var0r og
til den Omstændighed, at de 2 Lagres Opbt)varingssteder ikke var
fuldstændig adskilt fra de øvrige L~gre (jfrA Skr. Ø.P.J.Jcurnal
Nr, 84 V .155 af 3 ' 1 'ebruar 1944- ~ Bilag 79). Orlogsværftets Svar
herpaa f:remgaar af Skrivelse 254/.L 12ll af 2J 1 .E'ebruar 19~ 4 ( Bilag
>jQ). Det synes af Bilag S:L at framgaa,

at Dir8ktør :Pm-ich i Ham-

borg, sDm den 24 1 Jamar havde haft en K.-mfercnce i Marineministeriet med :Direktøren fer Orli:gsvcPrftet i GnderLhlled~.:,,' vilde være
besjælet af Viljen til ~t foretage en redelig og korrekt Tilbageleverll.g af Orlogsværftet 0g ansua en fra dettes Side opstill ~t

Liste over alle Lagre for at være et nødv13ndigt Grundlag.
Jrlegsværftets Stilling hertil fremgnar af Bilag 82. hvortil
slutter sig en Indberetning til Marine.ministeriet angaaende samme
Sag ( jfr. Orlcgsværft~ts SkriYels e 247/A.1211 af 18 1 P8bruar 194+,
Bilag 83).

'•

71.

H,.,waldtt:rNerke har i d.-..1t store og h:Jle opfyldt de danske
Ønsker vedrør6nde de 2 Lagre, hvorimod Værnemagten, da den
tog Orl~gsværftets Flyvemaskinværksted i Besiddelse, fjernede
den derværende Del af den Ekstraordmære Ber edskabsbehol~ning
til en Værdi af ca. Kr. 43.70n (jfr. Orlogsværftets Skrivelse
Nr. 69/A.34/A.12ll af 11' Jam.ar 1944, Bilag 84) samt for ca.
Kr. 28.100 cf den ordinære BerGdskabsbeholdning (jfr. Orlogsværftets Skrivelse Nr. 73/A,3'1-/Al.211 uf 12' J t=:.ruar 19,t"i-, Bilag
85 ) foruden en Række Materie.ler til en Værdi a f c;:i. . Lral7.200,
tilhørende Orlcgsværftets Luger (jfr. Orlogsværft ets Skriv~ls e
Nr. 74/ A.12ll a f 12 1 Jaru.ar 1944, Bilag 86).
ud 2,:

Vedrørende Forrentning a.f og Af. skrivning paa de i

Orl~gsværftet indestaaende Kupitaler fandt Orlogsværftet det rimeligt, at dissa Beløb sk.l.u. ~ udredGs af Howa.ld t swerkes Drift,
saG.ledes sem dat fremgaar af Orlogsværftets Skrivelse Nr. 49/;~.1211
af 10 1December 1943 (Bilag 87), men Finansm:i.nisteriet her ved
Skrivelse S.Nr. 2506/1943 af 18'Januar 1944 (Bilag 88) resolveret, ':i.t Orlogsværftet vedblivende skal udrede nævnte Udgifter ogsua efter at Howaldtswerke har overtf¾get Orlogsværftets Anlæg.
Som det fremgac: r af Bilag 78 havde Orlogsværftet par~ sin
Drift indkøbt en Del Malermaterialer og en Brændselsbeholdning
svarende til de kommende 12 Maaneders Forbrug ( jfr. Orlogs~ftets Skrivelse Nr. 1~7/A.12ll2.f 20 1December 1943, Bila g 89)o
Nævnte Materialer blev i Henhold til Marineministeriets SkriYelse
C.Nr.1940 Journal Nr. c.525/1943 af 29'Marts 1944 (Bilag 90)
overført til de af Howaldtswerke overt agne Lugre, som principielt
skul holdes konstant ved ~ilførsler fru Tysklund. Senere rejste
Orlogsværftet tillige S:pørgsmualet om .Afholdelsen af Forrentningen af Orlogsværftets Driftslagre, som, da Howaldtswerke overtog
det, stod bogført til en Værdi 2:.f Kr" 1. 375. '/29, 88 ( jfr. Orlogsværft eta Skrivelse Nr. 328/ A.12ll af 14 1 M1:~:rts 1944r Bilag 91).
Kort Tid efter den 29'Au.gust 1943 var Fyrdirekt~ratet trt1.:~dt
i Forbindelse med Na kskov Skibsv~rft ( jfr. Brev A~ 7415 Journal
Nr. 310.R/1943 uf 2'December 1943, Bilag 92) um Bygningen e.f
det Fyrinspektionsskib til Erstatning for 11 Nordsøen'1 , hvortil
Orlogsværftet h::l.vde anskaffet Mc1skineriet S['..mt en Mængde andre
Ma terif~ler, uden at have været i Stand til efter Arbe,jdets Stc.ndsning som Følge ~f den 9'April 19 40 ~t skaffe det nødvendige
St aalma teriale. Vice admiralen havde siden den 5 1 November 1943
ved flere Lejligheder drøftet Sagen m~d Direktøren for Orlogs-

72.
•

,~.erftet, som frc:msa ttu ~n Række principielle Bu t:2nkt: lighdder ved i:::n
sacd.an FremgangsmB.ade, m2n eft 8rhc..:..nclPn gr.~v M~rir1eminis t.srit:it
Fyrclir~Jkt ora tct sin Til::i lutning, sa:.ledias som dat fremga e>.r n.f
Brev B.Nr. 2r:'86, Jourri.1:-!l B.Nr. 69/ 43 a f 6'Lec(,lmbe:r 194-::; (Bilc;,g

93), ifølge hvilket Orlogsværftet u.nmodes om at udtule sig v e lrø.r2nde Sagen. Dette skete ved Skrivelse Nr. 56/E.1007 l::!.f 13'December 194~ (:Bilag 94). I nævnt e Skriv,;lse paD,pegeå.a OrlogsV11rft et
den Udvej at lade Materielinspektionen undersøge

11

Nords;:mn" for

at fastslaa dette Skibs Tilstand ng ~ventuelt, hvis det viste sig
f0rsv2.rligt, tilraade ~kibet repR.reret, lig es om Orlogsværftet·
pegede paa det Hensyn til Orlogsværftet og d e ts sen.are Ig:.mgs,33tt Glsasvr.lnskeligheder, snm det kunde syne s rimeligt r~t fyldestgøre
scnnem Bibeh~ldelsen af Skibets Færdigbygning pau Orlogsværft~t.
Imidlertid ansaa Marineministeriet d;::: t par.krævet at følge Fyrdirt::kt e:ro:tets Ønske, hvilkcit meddel tas Orlogs-wirftets ved Skrivelse B.

Nr. 2210 Journ::l Nr. 69/43 ~.f 27'J'ec ~mber 1943 (Bilag 95).
T•et viste sig sen8re (jfr. Br•.'V A.Nr. 161 Journal Nrw 305 a/
19:A af ll'Jar:uar 1?44, Bil;:.ig 96), ut Fyrdirektoratet paa Nakskov
Skibsværfts Vegne til Bygningen 2f dd t omhandlede Skib ~nskede en
])el Te1:.k- og Mahognitræ udl\:Jvaret fra Ekstraordjnær-Beredskcbsbeholdm.ng~ hvilket Orlogs-væ.r:ftct f'raraa d e d0 , id•jt

det pæpeg0des, at

saadant Ønske var i Modstrid med Forudsætningeme om, at Nrdækov
Skibsværft skuld.o være i Besiddtdse ~tf :rf...a terialer til Skib:-:: ts
Bygning, hvilke Foruds~tni~ger repræsenterede Wot~veringen for
:.::t fjerne Arbejdet fru Orlogsvcerftet for c..t overdrage det til
nævnt.::: Værft. Efter :Iarineministeriets Ordre blev Teaktræet leveret.
Iøvrigt foranl iadige de Marilleministeriet senere en Bestemmelæ
om, at Orlogsværftet efter Krigens Ophør skal bygge <3t Fyrinspeki;ionss kib som Ersta i:ning for
trd'fet

pHG.

11 Kc.

ttegu t", hvilk13n Bes tE:mmclse blev

Basis af Fyrdirektor 2.t e ts Indber8 tning om 8idstnævnte

Skibs Tilsta nd (jfr. Bre-v- .A. 1230 Journal 326 a/1944 af 29'Februnr

1944 1 Bilc:g 97).
Fra Statsbunames SøfnrtsvæsE::n still1:;de man ligel e des overfor
Mo.2:inem:i..nisterict Ønske om :.-.t fart ovbrl.s.dt en stor l'el af Ekstraordirff~r Beredskubsbehuldnings ~eaktræ (jfr. SkrivGlse Jeurnal
Nr. IV. 27182 c.f 6 1 :Jecemb8r 1943, Bilag 98). Orlogsværftet vnr mE.g8t
bt.:;tænkelig ved ut forbruge Lagrene, fordi Tilste deværelsen nf
disse vil vær8 af meget stor Betydning ved Genoptagelsen af
V~rksc:mheden fMr Søværnet.
Efter s~rlige Konferencer mellem Viceadmiralen eg Generaldirektøren, s~m 2.nsaa Udleveringen mec-et puakrævet til Brug for
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Færgen "Sjælland", der var til Reparation ved Nu.kskov Skit ~. . .
værft, gav Marinemi.nisterie"'!i Ordre til at udlevere 14,5 m3 .
Vedrørende sin Virksnmhedsbetegielse ovemoldt Howcldtswerke imidlertid ikke det afgivne Løfte om at undlade Anvendelsen af Ordet "Orlogsværftet" paa primær Mnade, idet bae.de
Nyhol.ms Central og Howaldtswerke ved Tel1:3fonopkald anvendte
Meldingsordet

11

Orlogsværftet"~ medens Howaldt svverke iøvrigt

k::.ldte sig 1tverwultung der Orlogswerft 11

•

Allerede dette gav

lu1ledning til F0jltagelser 1 som bevirkede, at Breve til Hew&ldtsw~rke Stnd tsi til Orlogsværft et og blev aa bne t her ( jfr. Bili:ig 99) •
De HowaldtswGrka noget senere overgik til at anv~nde den dc.nske Betegnelse "Orlogsværftets Forvnl tning", paatf'~lte :Direktøren
for Orlogsværftet dette telefonisk overfor H~waldtsw8rk8, hvilket
viste sig forgævGs.
Derefter blev Sagen indbc::rett ,:::t til Murine.ministeriet (jfr.
Skrivelse Nr. 85/A.1211 af 15 1 Deccmber 1943, Bilag 100) m!;Jd Anmodning om nels ::.t foranledige det telefoniske Melde ord u Orlogs-zærftet" ændret, og dels at foranledige en Bcr.ævne lse a nvendt,
hvori nævnte Ord ikke indgik paa primær Mande. Straks e fter
blev Nyholmscentralens Melde ord ændret til "Holmen", hvorimod
Navnet "Vtlrwal tung dar Orlogswerft" bibeholdtes.

Den danske Betegnelse,

11

urlogsværftets Forvaltning", var i

endnu højere Grad i Modstrid med den p a2 Mødet den

2,

1 November

1943

trufne .Aftale med den i Huupnusschuss Schiffbau Kommitteret for
Danmark - Herr Hft C. Lorenzen - hvorfor Direktøren for Orlogsværftet henvendte sig ·telclfonisk til denne for a t pe1.: ta.le det
skete. Herr Lorenzen kunda imidlertid ifølge Meddelelse fra
Harr Loranzuns Stedfortræd8r - Herr Fossgrean - først træffes
efger Nytanr. HeIT Fossgreen gav Udtryk for sin Forstaaelse cf,
at der fra Howaldtswerk~s Side var foret~get et ub8rettiget Skridt
og lovede nt pootale dette og søge det ændret, (jfr. Skrivelse

Nr. 106/A.1211 nf 18 1 December 1943, Bilag 101) - eventuelt ved
at anmode Palm og Tuddey ~nat sætte sig i Forbindelse med
T,irektøren for Orlogsværftet. Dem.Le havde dere fter sammen med
Und~rdirektør Nøring Møde i Marineministeriet den 2o 1 ~ocember
med de puageldende tyske Herrdr.
Overfor de af Direktøre n for Orlogsværftet .fremførte Ind-

vendinger mod den a f Tyskerne anv end te Frbmgangsmaude, hvilk8
Indv-:: ndinger vr.r de samme som de i Indberetningerne til Marineministeriet omtalte, hævdede Herr Taddey, ,~ t Navnet ikke var
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blevet end&ligt f: Lstlagt pag. Modet den 26 1 Novembt-r, id8t det
først skulde godkendes af Howt.tldtswark~? i H::. . mborg,
HeIT Tadday kritiserMde endvidere, at Or1Dgsværftet r:.llerede
den 27'November havde meddelt Betegnelsen ttHowaldtswerke,
Abteilun5 Kepenhagen (:rreuhnnder der Orlogswerft) til samtlige
i.anske :E'irmRer og Institutioner, hvilket havde skadet Howa litswerke meget, fordi de fleste af de pct.~ldende Leverandør.er
hE.vde nægtet at l~vere under Henvisning til, ut Lev~rancer til
et tysk Firma vilde være ulovlige, m~d.mindre særlige Foransto.ltninger blev truffet, hvorefter Howuldtswerke ganncm Udenrigsministeriet havde f~~&t Till~delser til Indkøb hos de dGnske
Firmaer for mindre Beløb, I denne Forbindelse be~rkede Direktøren for Orlogsværftat, at HowaJdtsw-::rke selvfølgelig ikke gennem
den v~lgGe d~nske Betegnelse burde skabe Indtryk af ut være
Orlogs"t.erftet eller et dansk Firma,
Herr Taddey hævdede iøvrigt, at det var Rigsbefuldm.ægtiget
Dr. Best, som ht1vde for::rnlaaet Benævnel æn 11 V8rwaltun6 d8r
Orlogswerft", og at Ladelsen af HowaJdtswerke i Hamborg derefter
h~me bestemt, ut denne Benævnelse skulde anvendes. HeIT Taddey
vilde derfor ud fra disse Synspunkter anse det gdnske na turligt
a-t anvende de11 danske Oversættelse, hvilket Sy . 'lspunkt
.
en dansk
Landsretssagfører (Del.mur) havde godkendt. Herimod gjorde Direkmot-iveret
tøren for Orlogsværftet paany/ Indsigelse, saaledes som dat fremgai:il' ~f erlogaværftets Indberetning til Marineministeriet ved
Skrivel ·se Nr. 184/A.1211 r..f 5 1 Februar 1944, Bilag 102). Da de
fra dansk Side fremsatte Argumenter stadig :blev afvist, meddelte
Direktøren for Orlogsværftet, at Sagbn vilde blive vid~r~behandlet ved Henvendelscl til HcIT Lorenzen og ddreftcr - hvis nødvendigt - ved Henvendelse til Tiirektør Paech ellGr til tyske Myndigheder gennGm Udenrigsministeriet.
Mødet med Herr Lo runzen fandt Sted i MEi.rinemi.nisteriet
den lC' Jaruar 1944, Her fremsatte Direktøren for Orlogs·værftet
atter de tidligere Ilå.."'Vnte principielle Synspunkter vedrørende
Hownlu.tswerkes Fremgangsmai::.de. Herr Lorc.mzen t:!rkendte at denne
maa tte anses uheldig og hævdede 1 at selv om han ikke havde
dir&kte ~ndighed over Howaldtswerkes Led..:;l se, v~~r hu.n dog

~;_f

d8n

Opfattelse, at Ledelsen i Ifu.mborg vilde lægge stor Vægt paa
~t hidføre en Ordning ~f Sagen, som kunde være i Overensstemmelse med de trufne Aftulero Han henstillede derfor at opsrette den
af ])irdctøren for Orlogsværftet gentagne Gange bebudede officielle Indsjgelse gennem Udenrigsministeriet, indtil en Drøftelse
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med :'irektørerne Paech og Ze cker, som vilde komme til København
omkring den 2e•Januar, huvde f~~det Sted.
Ved Mødet med de sidstnævnte Herrer, som fandt Stad i Marinemi.nisteriet den 2-4-' ,Tamar, var Underdirektør Nøring og
HP-rr Taddey til Stede. UireJk:tøren for Orlogsværftet gennemgik
atter Sagen, saaledes som det fremgaar af Bilag 102, og efter
nogen Diskussion opnaaedes - mod Herr Taddey's Indsigelse - Enighed med uirektør Paech ~m, at Benævnelsen bur~e være en Oversætt~lse af: 1iHowaldtswerke .A/G als Treuhå"nder der Orlogswerft",
hvilken Oversættelse maa tte være 11 Howa1d tswerke A/S s..,m Treuhå"nder for Orl•gsværftet". ])irektør l)aech erklærede, at Howaldtswerke ikke '1nskede at virke tilsidesættende men pacL den anden
Sid8 - specielt af Hensyn til danske mindre Firmaer - tilstræbte
at skaffe sig en dansk Bemwnelse, hvori Ordet "Orlogsværftet"
d~g ikke aurde indgaa p~imært (jfr. iøvrigt Bilag 102).
Imidlertid sad Hr. Tadd~y stadig d~n trufn8 Bclstemn dlse overhørig, hvilket foranledigade Orlogsyærftet til en alvorlig Protest, saaledes som det fremgua.r af Skrive lse 212/A.1211 af 10.Februo.r 1944 (Bilag 103), ligesom ier i Skrivelse 248/1'... 1211 af
18.Febru::.r 1944 (Bilag 10~) pr'Jt-;; steres imed, at Hovmldtswerke
paa. sine Indkøbserdrer i::nførte, t~t Leverancen skuld0 ske paa d&
for Material8lev~rancer til Orlogsværftet gældende BGtingelser.
Da Howuldtswerk~ stadig vist 8 sig utilbøjelig til at opfyld6 de af Ledelsen iHamberg o.fgivnB Løft ~r, pæ.ts.l t .:: Direktørcn
for Orlogsværftet d 0tt G tel ~fonisk d~n 18. F~bru ~T og h0nviste
ovcr:t'or Hr. Taddey til, at dennes .tJ.dfærd efter dansk Opf!:i tt elst:
næppe kund e væra i (Krc:n- enssta:mrn__.}.s e: med Direktør Paech' s PersonlighGd eller mGd den Jw nd, hvori han afgav sit Tilsagn af 24. Jc.nuar.
Hr. Te.ddey hævdede , at de r f Ø!:'st skulde skriftlig Tilladelse

fra Rigsbefuldmægtiget nr. Bast. Diruktør1:::n for Orlngsværft.:s t krævede Anvendelsan c.f djt telefoniske Meldcord II Orlugsværf tet" sat
ud af Kraft og Indførelse c.:.f den •1ftal te Værftsbe.nævnelse foretagdt inden den ~2. Februbr, idet Direktør ~n for Orlogsværfte t i
modsat Fuld duls vilde undorrett~ Direktør Pacch i Hamborg og d~ls
foranledig~ Sei.gan tagGt op overfor de tysk0 Mymdigheder g anrrnm
Udenrigsminiiitcriet (jvfr. Skriv.else 252/A.1211 af 19. Febru.ar
1944, Bilag 105). Samtidig blev Sagen m~ddelt til Ltinderbe auftru gter Lorenzen, sabledes som 3krivulse 253/A.1211 af 19.Februa:r 1944
(Bilag 106) udviser.

...

'7 .-

1 b.

Trods forskellig e Løfte r b l ~v s~.gen dog ikko brr gt i Orden,
hvorom 0rlegsværft~t8 Skrivelse 265/}.•1211 c.f 25. Februar 1944
(Bilag 107) og Skrivalsc 280/:'..1211 af 29. Februar 1944 (Bilug

108) bærer Vidnesbyrd, me:n. v c.. d Skrivelse H. N .265/A.1211 !::Li' 8.
Marts 194~ ( Bilag 109) mdddc:l te: Eowaldtswc:rk\J c:t have foretnget
den krævede Ændring af sin Benævn~ls0. Det forekom dog ret jævnligt, at Howaldtswerke~ Post gik til Orlcgsværftct, fordi Howaldtswerke i visse Tilfælde undlod e t bringe Sagen i Orden ( jvfr. Skrivelse ~29/~--1211 ai' 22. L.pril 1944, Bilag 110). Tid 0fter anden
d8t koillillet Orlo 5 sværftet for 0rc, ut det pa2 forskel lige Omr~~der skortdd~ pua How8ldtswerkos Villighed til at opfylde forVc.l.t'

skellige gæld (:: nde Bestenn1tilscr, f.Eks. vedrørende C'rdinær Beredskabsbeholdning, som 5owc ldtswarke o.f og til brugti; rå uden at
meddele des.:::ng-J;:.;.ende og vedrør-.;nde Helligdags- og Sy_ ebetaling
til .A.rbGjd2r2 o.l. I don lml~dning fornnl8digede Direktøren for
Orlogsværftet, .s. t der E.:.f Marin...;ministcri0t bls v tn.get Stilling
til s a Ldo..nne Spørgsmas.l ( jvfr. ~'!.arin.;ministc:riets Skriv,::lse

.i~

.Nr.

39 Journs..l .i\.247/ 1943 af l~.Jc.nucr 1~44-, Bil&g 111), og de sae.ledes tru..fne Besta:nnelser blt:: v dvrefter af Orlogsværrtet videregivet til Howald tsw3rke og over hvldt

ftf

V8drørende i,.rb Gj derovcrenskomi:;ter,

dette.
SOL'l

Orlogsværftet ved sin

Underskrift havde afsluttet, blev d,~t Tid efter anden nødvendigt bl3!1dt ~:.ndut som Følge nf generelle Løncftalcr i Privctindustrien at foretag8 Ændringer. Orlogsværft~t still~de derfor det Krav, ut
saadann0 ,fudringor burde forh.1.ndlbs e.f Howaldtswerke ov~rfor 1:i~b 0 j dorne, og ut R0sul taterne burde E',pprobC::res af Orlogsværftet
(Jvfr. Skrivelse 218/A.1211 af 12. Februar 194~, Bilag ll2), men
Howa ldtswerke ;_:,.fsl"g ved Skrivelse IC. 69/ 44 c.:.f 28Februar, BilcJ.g

113) s u.adan Approbati~n ., Detta Standpunkt foranledigede Orlogsværfte t til at indberette Sagen til Mo.rin~mini st2riet, hvilket
sk~te ved Skrivels e 302/A.1211 af 8. Marts 1944 (Bil~g 114), id~t
der hcinvistes til den tyske Erklæring af 15. Januar 1944 (Bilag

77). Vud Skrivels~

c.

Nr. 1806 J~~rn~l C.525/1943 af 20. Marts

1944 (Bilag 115) r~solv crede MarincministeriGt, at d~n omhandlede
.:~pprobation skulde finde Sted, og Orlogsværftet a nmodedes om at
underÅette Howuldtswerke desung..lb.ende . Nævnte Paabud er ikke formolt blevet opfyldt, il8n de t bør nævnes, at Hi,·.aldtswerke i Praksis stedsa har l~de t pæ.tænkte /.mdringer i s R~ dannc Overenskomst e r
approbere uofficielt a f Orlogsværftet, forinden de i endelig F0rm
er "blevet indg'-'-u.e:t med Arb 0 jdern0.

77.

Ut:ri rr.)d har HJwald.tswcr1:e ~,~ret '-ltil bøjelig til at overholde

vi_ss9 den 29 1 ib--rcm:::;er 1943 gæ1Je rl'ie mini;:3terielle Bestemmelser
vedrørende clet kontraktRnta.gne Kont::irpersonel. Dette g ..:ld.er saaled.es An tagelsesviL::aa.r for nya..ntaget Kontorpersonel ( jfr. Handels- og Kontorme~hjælperforeningens Skrivelse af 17'Februar

1944,

Bilag 116 ) -- en Di verge:ns, srrm ikke er tilagt ved Finansaarets
Udgang ,

Lignende Forhold h a r gjort sig gældende vedrørende Howaldts1uerkes Ho ldning overfor det for samme Personel gældende Sygereglement, h"'iilke t fremgaa.r af Ha nd e ls- og KontormedhjælperforeningenR
Sk rlve lse af 4' 11/Ia rt s 1944 ( Bila g 117 ) . I Sagens .Anledning udtalte Howaldtswer.ke i Skrivelse

n;:v.

257/c.7 af 6'Marts 1944 (Bilag

J.18) ove!'for Mt.rineministeriet, at Howaldtswerke anso.n sig berett iget til S8 lv at fortolke TI.c...'l'l"Vnte Reglement og træffe .Afgørelse
i ~-,eren3stemmølse !Iled saad.an Fortollming, hvorimod Me.rineministe:r:i.. et i Skrivelse C. 1804 Jou.rnal C. 525 9/1943 af 2~ 'IvIL:.rts 1944
(Bilag 119 ) hævdede, at Afgørelsen af Sp0rgi--m1a~l om Afkortning
af Løn f0r Sygeperioder samt om for t sat ned.sat Løn og U1lsk-Jdelse
af' Af ske d 1.mder Sygdom bør træffes af Iviarinerninisteriet - ligesom
hi.d til -· r, g forelægges g eri...r_em Orlo3 sværft1::t. Dette Standpunkt har
O:r.·logs~.-ærft8t derefter me"ldel t Howa.ldtsvrnrk8, m:2n dette har været
u.tiJ.bøje :!.ig til at handle dsr.;fter u.ndar Hdnvisning til at Bestemm8lsorne i nogle Tilfælde blev udnyttet paa en ubJrettigct Maade .

Zt framtræd ..3 nd 0 Træk p::::i. Howc:.ld tswerke er d8 mang 0 stedf'ind0n1..:. TyveriGr, hvilket foranl ;.;dig1:id 0 Howaldtswerlrn til -?.t hGnsig til d<::t dc.nsk,J Politi, som h e"r indto.g0t d•.;;t Standpunkt,

V1;::Ilcl..;

o.t det ik.:.C,.: : i Almindelighe d k und\;; to.g,J sig .-:!.f politimæssig~ Opg2.ver

:p...:.2.

Hol.!!1<. m, bl. r., ford.i d ,·, tt0 Omr9.c::d--: er under tyslc mili-

tær Buvcgtnir.g ( j fr. Justi.tsministcrL.:ts Br0v N~. 2925 Jo-.rrnal
3.K,1944 Nr .. 456 E'S 6 1 Merts 1944~ Bile.g 120).
Ved Skriv·:.,lso 286/.A~l211 ::.'.i 3 1 M1..·.rts 1944 (Bilc~g 121) o.nm::dede Orlogsværftet Howaldtswerkv om c.t mu:. . tte udt.:...g-0 t;t P::..rti
Si.lv<3r 3pru.ce og ved Brev I-L"1i. 275/A.1211 :.:.f 8 1 Mc.:.rts 1944 ( Bilr:.g
122) for0lne. 11.ævnte• Till.--.d.al...,c, ligc:so:æ Orlegsværftet undvr Henvisning til d G mr:nge Tyvsri0r ,~ft er Foraspørgs8l ved Skrivelse
334/A-.1211/A 3403 ""'.:f 15 11Vf.L~rts 1944 (Bilr·.g 123) opn2-•:Gde 2.t bringe

8 it Ko b-o,j r ,:.fklip i Sik.lrnrh(;d.

78.

4.

.f,i'slu ttnnde Bemærkni~t:r Vt;drør13ndE: _Hovedtrækleen~ af__Forholdtjne i _T id0n fr,-. __ 29.Novi:-mber_ 1943 til 31.Murts 1944.
Samtidig med at How~ldtswerke ov~rtog Driften af Orlogsværf-

tets .Lnlæg paa Holm1.::n, flyttc;de Orlogsværftet: sine Kuntorer bort
fr& Hol~~n til Set. Puuls Plnds 1.

u.

"Howaldtswerke som Treu.hi?:nuer for Orlogsværft1Jtn.
Den tysk-3 Lc:Jdelse blev sas faatnllig som mulig, id,:)t den kom

•

til nt bestaa af Hr. P:.:.lm som telr..nisk Leder og Hr. Taddey som merkantil Leder, m~n bc gge kn:ytt-ado til sig en tysk kvindelig S0krcitær, som bGhcrsked\j de t å.f:.nska og det tyske Sprog.
Do;;t danske Pers:.-nel b Estc d dels o.f de 1crb..::j der-::i, dtlr ikke vnr
blandt de c;:J 200, oom søgt8

Of;

Tid eftt;Jr anden file Afsked m~d Pen-

sion og dels af de nd.rni.rlistra ·~i vt ::msatt,:; Funktionærer. Sidstnævnte, hvoraf en stor ~s l kom til at fungere i andre Stillinger and
dem, hv;::ri d8 vctr ansu t ifølge K:,n trakt

sø gt1.;

ve:drø r8nde Stillings-

fordelingen Bist:J.nd hos Undc rdir,3ktør Nøring og Dir3ktøren for Orlogsværft<::t, so::n mi::;ddel te dem Vej ladning, der frernga.ar !!.f Bilegdnt::l

55 og 56.

D~nnc Vejledning. s om det danske Personvl gjorde til sit

Forslag ovs::;rfor d . .m tyske: Lc;dGlse, blev godkendt clf dt:nne, og den
er bl1:Jvet 1:.~ -~ ·~-. :·. ':r-_d -:: - fraset ganske enkel te Ænd.rir..ger, som 0r
indtraadt i Tidens Løb.
Vedrørende de midlertidige Løntillæg,

SOiJ.

skulde gives den

enkelte for at fungE:re i ændret Stilling, fulgtes Bilag 56, og
der blev med det &dministrativt ansatte Pclrsonel truffet Jli'tale om
de+, Princip, at ingen burde m::-dt9.ge anden Løn fra tysk Side end den
saaledGs under d8n danske Lcd.clstJs Medvirken fastlagte •.
Derh~e Aftale fandt S+,ed,

dels fordi den var i Overensstemmel-

se med Aanden i § 4 i tle n ensidige tyske Erklæring af 15.Januar
1944 ( jvfr. Bilag 77 ) , og d1cd s for at forebygge eventuelt i Tid0ns
Løb op staaende Ten::1&ns til at understøtte tyske Interesser frem
for danske.
D.Jn omhandlede .f..ftale er i 1~1mindeligheO. ov8rholdt, men dog
fraveget i gQnsk e 8nk:elte Tilfælde.
Det enu nf disse vedrører en Kontorfunktiønær, hvis orgc.1,nisatorisk2 S t illing ikke blev ændret, og der blev derfor hellar ikk.:J
- trsds ~~nma dning t'Vc:rfl r Underdirektør Nøring - tillagt den paagæld1:mde særligt midl ert._cli.gt Tillæg undt.::r dansk Medvi --r:ikan~ .
Den nævntl:; Kontor1u.nk '!.onær par:.pegede nogen Tid s~uere ovcrfo:r.- ]irektøre n for OrJ ngsv ·· , +'+pt sit principi~lle Ubeilag v0d at
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arbeJde under Tyskerne og sl?gte udvirket .n.nsættelse i anden Virksomned. Denne ~"u1rnodning kundP. ikke imødekommes. Den pRagældende
fik kort 'i'id der·efter fra Howaldtswerke et midlertid.igt maanedligt Lør~tillæg cd' 75 Kr .
Et .::..ndet Eksempel fremgaar af det Forhold, at Howaldtswerke
blandt Arbejderne oprettede et Vagtkorps, bestaaende af 42 Mand,
til Afløsning ~f de militære Vagtmestre og Politifolk. Som Leder
af dattG Vagtkorps meldt8 sig ..., n Kc,ns tTuh.'tør, hyis s:Brlige Sympa-

tiar under Besætt~lsen af Danmark i længero Tid havd8 tiltrukket
sig Person8llets OpIDBilrksornl1tid. Nævnte; Konstrukter sikJ.~~d0 sig eft8r
Ov\jr,.m skomst med den tyska LG:i€lse 8t midlartidigt Løntillæg af

•

137,50 Kr. :pr. Maan0 d..
Iøvrig-t har Forløb ~t af Pe raon2ls2.geE vcr):ret saa tilfr0dsstill 0ne. o , som det under d~ raadcndt.: Forhold ~;:unct,s fo:cvu::.1tC:Js ~ id,:. t
P e rson8 llo t i Til1'ældlj af Div\.,rg~nsui~ med den tysk ..: L,;d -::lsG har
støttc::t sig til Orlogsv-ærft,::. t og Marin . . mnist~ri .:;t .

Pc=i.a d0n ar1d0n

Sid:... synes d0n tys:r,._; L0dols...: ovø:cfor Pur s on~ll8t at have vist
Vilje til at r 1.3 spekt-.;r-.J dG ifølgu d c.~n tyske Erklcering af 15 1 Januar

1944 indgae.Gdo Forpligt~lsvr srunt at opfyld~ d8fS8LGIIld givn8 Løft~r .
6 fr;;;;m.must den t y ska Ii8delsC: s Forhold rr1rorfor
.A.rt,ojd.0rne og dt.: teknisk0 Funktio:r1ær ~r, hvorimod d~r paa de alleJ)ott G gæld-::r først

0

rcd8 tidliJurt- omtal t0 I>i.ulktcir er :for-2f ald1:1t :Divcr&,cnser m;;.:llom

.

d,,3n tyske Ledelse o 5 Kontorpersom,lL,t •
v~a.røri::nde Eowaldtswerk0s Ud.c1ytt....;ls0 af Orlogsyærft0ts .An-

læg bemE.Srkes, at don udførtv l1rbduktion i d 3 første Uger 8fter
d.en 29 1 Nov0mbbr 194 3 bo stod i Færdiggø::r;-,~ls..:m af dansk0 Arb(.j j der,
saasom Kædeproduktion, Reparation af "Kon6 ed.ybet" og Udf'0r1Jlssn
af igangværende F:.s parn. tionsa.rb~ jdor for Ji'yrvæs0nt::t samtidig m. . . d, at

do først\.. tyske Skib,... iridtraf til R0:para tion.
T-:>rp1..:dobaadcn0

11

Najad.en og Nymf en" blev fj,n·ne:t fra Hnw2.ldts-

work0 og forhal3t til Torpt.,dobtl.adE>bro1::rn0 paa Nyholm, hvor d0 ond-

nu v0d Finansru::.r""ts Udgang er beliggondc ud0n at d~ros :B'ærdiggørelsosf..rb0jd8r er vid0r <::ført 1 :Dc:l' k a n i d ,.mn.J Forbi~1dc:lso hGnvises
!

til d'"' tidlig uru omta lt e A.nmodnin5 or om ua.::;__Gvoring af Togning0r,
som .:r fr-..::msat fra tysk Sid G. Det vid os ik1c..::, om I:0:'..0 af dt.. -t til
Torpddo ba8.done hørende Ma·~1:;ri0l or bortført, Gl lor om :::lt 0:r:· forbl.:::v0t cmbord.
:Cc 3 Torpe:doba3.d<.J pna J3 t:dding..Jrr..o og d,....:n u.nde::r Udrustning

værondc L. M. Min 0 stryger henliggl;r i urørt Sto.nd
])0 t tysk0 B.Gparo. tionsa:rb o jdo, som i

VtJd.

Howc.ldtswcrkc.

stor Udstrækn:ing h'-1,r bo-

s tæ.:.0 t af H.'.lndtilsski b e , dt:r h2 r vær i::; t sæn.l;:8 t pan c+run:l ~.,_:f lvii:n 0-

•

80.

.

.

sprængning, kom kun langsomt i Gang, fordi Howaldtswerke ikke var
i Stand. til tilstrækkeligt hurtigt at skaffe d.e nø•l v en::.ige Material0r. Desu ·!en er en Ræk:ko;) forsk(;lligarte,ie andre Arbe jr:ier blevet
udført, heriblundt kun nævnes talrige Staalkasser af tynd Staalpla<le. De har i særlig Grad tiltru.kkGt sig de danske Funktionærers
Opmærksomhed, forel.i di æe be dømte '1~m til at være et Led i Fremstillingen af undervands Lytteappar ater e. 1., som nærmest maatta henføres til visse Kategorier af egentlig Krigsproduktion. Sa~vel i
dette som i andre Tilfælde har man fra de danske Funktionærers Side
søgt de fremstillede Deles AnvenJelsesformaal konstateret for i
paakommenda Tilfælde a t være i Stnnd til at protestere overfor Produk~ion af egentlig Krigsmateriel. Vanskelighederne ved Opklaring~n
af saatlanne Spørgsmanl har imidlertid vist sig at vcere uoverstigelige, og en Paavisning af egentlig Krigsprodukt ion har saa vi:l t vides ikke foreligget.
I et 8nkelt Tilfælde, hvor et lille tysk Krigs~artø j
lagde
ind til Ho wfal dtswerkE: s Kaj for at blive repareret, nægtede !len tyske Ledels e Udførel sen af det paagældende Arbejde og foranleaigede,
at Krigsfartøj~t omg aaende forlo d Værftets Kaj.
Derimod er der ikke tilgaaet Howaldtswerke Arbejder fra danske Statsinstitutioner udenfor Marinen og praktisk talt ej heller
fra Institutioner under Marin&ministeriet. I de meget faa Tilfælde,
hvor en af s i J.stnævnte Institutioner har anmorlet Howaldtswerke om
at udføre et .Arbejde, har der dels foreligget ganske særlige Forhold , og del s har Synspw-1.ktet formentlig været det, at en Marineinstitution ikke bør u dføre JU'bej d.e for Tyskerne, men, at (:i.Gtte ikke
u <lelukk er a t lade Tyskerne ud.føre dansk Arbej de, hvor det findes
særli 6 t formnalstj enli 5 t og ke.n ske til Priser, der ikke er højerG
end sæJvanlig8 dansku Priser.
Det kan ikke ved Finansanrets Udgang bedømmes, hvorvidt Howal Ltswerke l\pfyller ,l0t overorclentlig vigtige Krav om kun at benytte Orlogsværftets La ~e som Udligningslagre, idt;t d. .:t ikke kan
konstateres om Ersta tningsmat erialer for forbrugte Varer i Virkeligheden fremkommer fra Tyskland efter stedfunune Forbrug saa hurtigt sora praktisk0 Forhol'1 tillader.
Howaldtswerkes Priser synes meget høje, bl.a. paa Grund af
særdeles høje Omkostningstillæg.

•
81.
b.

Orlogsværftet.
Solil tidligere omtalt bldV alt Orlogsværft8ts Tj e.c1dstemanu~-

porsonel trukkclt t.1.lb,..5 a fr,_ Hollu.on umi ,:! :ielbart før Howal-itswerkl:iS
Overtagelse af Orlobsværftets ..--".nlæg. Samtli~;e Tjenes temænJ

IiH:: 11

Und-

t o.5c:lse af Und.erdirekt1..1r Nøring oi::; saa:lanne som var tilknyttet Orlo6sværftets Regnskabs- og Kontorvirksom.hed, fik ~c.i-lelt Orlov med
Lonning indtil vilere. Nævnte PeEsonGl bl0v underkastet de af Ma-

•

rineministeriet for hjemsen,lt Personel udstedte Bestemtnelser, og
fra Orlogsværft0ts

06

Mat.srielins-pektioncns Si.le i;,rærksattes Over-

vejelser vect.rørandl:l d.;;lvis Benyttelse af Ti ien til at udyi·1e saa1

1 ant Person~ls Viden om moderne Værkstedsdrift

06

ArbejuslGJelse.

Resultatet af disse Ovarv0jelser blev et Forslag til ~arineministariet om Opre 1,"t1;;lse n.f et rnBrlig-t Kursus paa

!I

Teknologisk Institut"

(jvfr. Skrivalsa 231/1:...1211 af 16. ]'ebruar 1944, Bilag 124), men
d:;tto Forslag blev ikke gennGmført.
Dan t:a6 lige Ledelse af Orlogsværftets og Fh. . ulestation,.;ns Virksomhed. bL:v overdraget Un ierdirektør I-foring, t1ec.ens Direktøren for
Orlo~sværft,~t virkede som Marineministeriets Kon..:;ulent i Spørgsma:.,.1,
som an6 ik Søvrnrne ts teknisk:~ Virksomlrnder og der~s Forhold til Besættelsosmagten, li~esom Direktøren bcihanllede Orlogsværftets større og principielle Suger, koncipiere,11:3 den dertil hørende K<.,rrespondance o . .:; førte alle vigtigere ForhP...ndling er un:ler Me,1virkan af
Unlerdirektør Nøring.
Orlogsværftets Regnskabs-

Ois

Kontorvirksom.hed fortsatt0 unl::,r

Kontorchef Eckardt-Hansens dagJ.i 6 a Ledelse, o.::; helu 1et herhen
hørende Tj encsteman,. ::spersonel havJ e fulct. Be skwftigelse ved ·'l8n af
P..fviklin!;cm foi:-anle-iige:1e Re(:_;Ilskubso.flæggelse og midlortidig •.:J Or-1-nin.,::: af Orlo!6sværftGts Mellemv,1;renil e m-..:::d talrige ud0n- og in,. t13nlan i::;kt1 Firmaer oes Institution0r. Diss~ .L\rbi..::ji.e r var doJ 11::1.nbt fra
afsluttet ve:l Finansa::. re ts Slutnini; .
Veiiroren:Ja R0 1-3 nskabsaflæ.s.::; els e n h ,:-:nvises til sr3rli:-~e Indbaretnin.;~ar dos un ::uf~8 rnle til Marine-

06

Pinansministerierne ss:wt til Or-

lo c_~sværft cJt s Aarsbere t.1in;_; for l!'irn~nsauret 1943/44.
Det alruin l, li :.:; t anven:lt u Princip for Op,'_:ørelse nf M8 llemvær1:m:lct med •.le lll~~n_:e Pirrna er besto-=t i, a t Orlo ::--sværftet efter n o je Unl ers.z;gelser i hvt3rt ank-.31 t Tilf·. 1.J l i <:: u •.lbeta l t ,:i .ie ve d. U.:f'ør-31s en af

.! e enkelte Ordrer u f' hvert ankc: lt J!, irma ur: l a 1~t e Panc e. I 1.rilfælJe,
hvor OrJran kund. e ful l f øras i Lo bet a f' J ans k6 k .ort Ti d , blev L::: ve ·-·
rancen aftaget

O:~

opbevaret paa s ærl:i.. .j Maade. I a.ndre Tilfælde for-

blav ·~e t u,U ørt e .l'.rbej de }3ti.::.o.en.le oom l!1 irunets Ej en..iom, o;; Forpli5-·

•
82.
telsen til senere FulJf0rels8 n.f Leverancen i Henhold til oprindelig Kontrakt blev sikret.
I et enkelt særliGt Tilfc.::l:le, hvor en 1.1i.:tlertidig J:.fviklin 0

af Me llemværend.et frembøL1 store Vnnskeligh0• ter, til traarlte Hovedrevisionen Forslag fra Dirakt0ren for Orl~sværftet om, at en Orclnin~ bltJ"T tilvejebra.5 t af Hcve-J revisionen oe; Orlogsværftet i Forenine; for at undgaEJ., at 1e omfb.ttende ot; arbejdskrævende Unders0celser, som ruaatttl foranl'3 •li 0 es hos •l et p3.agcal,lenue Firma, først blev

•

foretu~:;et af Orlo~sværftat og dereft1::::r sermre eventuelt skulde ,;.;; nt a ,_,,. es af Revisionen. Af. OrlogsvcBrft,3ts Skrivelse 183/B'. 20f,,4 af

•t.

F8 'bruar 1944 ( Bilu.6 125) fr,30 6 2.ar 1\.:r1v8n0.elst::!n. af i1::nn0 Fre:;:ugan15 s-

mo.nd.e ved Ordnin~en af Orlo 2,sværftets Mellemv::Bren :e med Maskinfabriken t_tlas A/S antSa1....en.le LE:V8ranco:n o.f Turbinuanlæggene til Torpedo·baci. J..::nc "Na jaden'' o~·

>

r

11

Nymfen:'.

Lana:

1N"

1

1Ort:

Gebie't:

1

Name derJchiffswerPt:
Tel.No:

Telegramm an schritt:

Bes ifz verhtiltn isse:

RiJ Jn.:

Rü.Kdo.:

Zuständige Bauaufsicht

Belegschall: normal:

Angeste!/te

l

Arbeiter. maximal:

Angestellte

Arbeilel'.

W~lcheSchil!'sal'ten können gebaut werden?
a) Kriegsschiffe .

b) Hanctelsschifle.

Welche größeren Maschinenanlagen können hef'ge.stellt werden?

Welche treparaturen und IJmbauten am J't:hiffskÖf'Pef', an Jthif'f:Sanfrie/Js: u. Htlfsma.sl'hin~n
u. an elektr. Anlagen können ausgef'/Jh11t wef'den. ~

Sonstige Angaben:

lienehmigtgemäß Verol'dnungv: 13.2.1939 Statistischer 'lentrafowsschuß (Verfilgung rom 11 d. 191t2).

Land:
6ebiet:

1

1''°'

Ort:

1

Name der Schiffswerft:

"

Hellinge:
ßrößte. Abmess vn:Jßtrd dctrt}(JJ

Hddlst-

l'.l"anauss tattung

ablauf 1"i::::.---_..;..L „ Lang.sheil Bezem Lange B11eite zu el'bauenden Schille
Läng~ Breite Höfle gewic/lt ~
Art
a "Ouerhetf;ng nung
mm
m
t~
m
m

-,-,1i:;:,:ra;;...1g'lfll(S-;;--;/ct.~!1,rru/>-.-

last dun9 höhe

tmm

l111äne mit meh11 al.s 4.St rraQ/astarz i.ieaePlatzen:
Bemerkungen,

6'chw,mm kräne:

Anzaki Typ und Bezeichnung

Sell>stfaltrenct

TragLast Ausladung Hubhöhe

t

m

117

Bernerkungen.

Lana:

flebiet

1

1Ort:

e.7:),d. /. ~

Name de11 Schirfswe11ft:

.... ..,

~

1 ~
'

0 ockmög[ichke,ten:
'n'a.ssert,"efe iibel- TJJagfähigkeli
Be- 6esamA"Jragt1Ai Breite ltdhe K,~pallen
fnet'9ie bei
12,w.dM.
d.KielA,,t zeic~ Länge /);:_,,,,.,.
1t()l'1nakr '411/Jel'Jftl normj4u8ersl ver.sorgung
'.-"allen AJJsenku;:p
nlilt!J
t
t
rnjm ·---·
m
f11
m _t

~

s
t:::

'<{

Krana11sst:a.ttun9
7i a9 Ausla 111/bA1 1 t
last'(:!ung hdie
1

t

m

m

Lana:

Ort:

Gebiet:
Name der Schiffswerft:
TelegPammanschrift:

Tel.No:

Be.sitzverhältnisse:

Rü. Jn.:

Rü.Kdo.:

zu.ständige Bauaufsicht ·

Belegschaft: normal!/bO An9estellte. tfoo Arbeiter. maximal: /foAngestellte./jt)oA11beiter.

Welche größel'er1 Ma.sch fi!!ctnlagen 1( önnen hef'gestellt werden ?-

~~ ve~ ~'1/'e,rl/ ~
e, n , , - ~ ~ ~ e , r v ~-1~
3000 7S ,,,t,;d Zoo
'2?-md./•'.b~-~&~u . _'9>;_~a-n,o4:,"J"f!,r._, /4~L~ ,oo 7-' S /4 cl · 550 C/n-zd . / ~~-",i.,L-.
r~t5c~kA-e46-d ~ü W t. §.~,11/~
a5'4t,,nde- .
1

Welche f{eparaturen vnd Umbauten
u. an e/ektt:

/

am tSchif/.skö1•per, Qn Schif/.sant1•iebs =u.

tti/fsma.schinea

Anlagen können ausgef'iJnrt werden?,

Sonsti<3e Angaben:

Genehmigt gemäß 'k1 ordnvng v.13.2.1939 Statistischer Zentralausschu/} /Verfügung vom '/1. 8.191t2 ).
1

1

Gebiet:
Name der Schiffs wer/t:

Ort:

Hellinge:
L a:Längshelf. lll,-,,!.J Lange Breite
a. =rJ.uerheWr,g nung
m
m

L

Grö!Jfe A/Jmes311„gmd.darauJ Höchst
Kranausstattung
ZIJ erbauenden Schille
ob/auf --~--__;_~~~..;;.;:.;..;;.;.,.Tra~g--~--,-il--Hi.,..,.u.--'i>Lange Breite Jtöhe gewichi ~
Art
lllst ldun9 hähem
m
m
t
~
t m· m

/o; ca t.r 13

foo

7o

I {

I

L

✓oz ca/oo

Kröne mlt mehr als

19

JJJ~M~

/Soo I

9o

/

~,,,u„-4,)~s /~J

Trag/a„tan J.iegeplät,z,en: ·
Bezelcht7ungdes Liegeplatzes
llf't oes kranes
Tra91ast. Aus:'u"!; lfub!:-,öhe

/~J
V~J

',,St

Bemerkungen

J'chwimmkräne:
Wr.zohl

Typ und Bezeichnung

.felbstfahrend

Ji>ltwtmm; _P._

·-r•

1

-

7rag/o.st Ausladung Hubhohe
m
t
m

7.5

/o/

.3

io

Be rnel'let.mger,,,

2'am-jo/~

l.Uf/U•

1

10rt:

fiebiet:

'

Name der Sct,iff.swerrt:

0 ockmöglich keiten:
Wa.sserti'ele (il,et, 1i fäl,,. .
lfielpall~IJbei
/'ag _"!Jla:lt Energie -

13e ä .Jm-n... Bl•eite Höhe
,'d, es,a~'t ,..:,... - rzw.dPoti d. Klei_
~
r ~
'-'Ange /x!nl<envxrllenln<;irmalerlaulJer.s/J!r normal. cwßerst. versorgung ~
inu~ m
m
m
m
A'l;fe7>rut,9
t .., t
~

A

t

u~

.f~ 3f

io

Hranau.sstaUung

A /1 l

Trag IAusla flub-

last~11,rg hÖbe
t
m m

q rs -

!5)

Ul/o~ 6 8 . S<J /42, ~ zz.,

- -

-

1

r

1

'lb f7 IS

S5"

/,Zö

I

, l
~✓~ er.3
~od~
A,',nv

ioe- ro•,U',

"'4'~ ,Mt,,

,,,unc/ ,1,,Jt. /4--00~4,t-i::e.~t>

~,ft' • .-4,

,ne,Pi.~ ~~

;?1d~1-v

Q./(;:nah,'1--

1

~

..U

--e/~,7ud.

~0'~v1.a/2.nv vo-r-.:c,u,n~.

Bilag 3.
Beschäftig~ der We~ft.
1)

2 Torpedoboote, ca 775 Standardtonnen sind unter Ausrüstung.
Materialien für die Fertigherstellung der Booten, ausschlieslich Armierung, sind vorhanden, rait Ausnahme eines Teiles der Hilfsmaschienen,
die lieferbereit in Schweden stehen.

2)

6 Torpedoboote, ca 330 Standardtonnen. Hiexvon sind die 3 ersten Booten auf Stapel gel egt. ~auptmaterialien für die Herstellung
der Booten sind vorhanclen; doch fehlt ein• Teil1 der Hilfsmaschienen,
die
l ·ieferberei t in der Schweiz stehen.
,:

3)

1 Inspektionsschiff für da~ dänische Leuchtwesen ca. 450 Standardton_~en. Das Stahlmaterial is~ bestellt und seit längerer. Zeit von
den deutschen Behörden genehmigt aher noch nicht angekommen. })as
grösste Teil der Haupt- und Hilfsmaschienenanlage ist v orhanden.

3 kleine Holz-Mineneucher; der erste unter Ausrüstung. Mate-

4)

rialien sind vorhanden.

5)

1 Motor-Rettungsboot für das dänische Rettungswesen. Das Boot
ist beinahe fertig.
Herst.ollung von ca. 85 t Ankdrketten; 60 t Materialien vor-

6)
handen.

7)

Hauptrep~ration von 2 Leuchtschiffen. Materialien vorhanden.

8)

Reparation der dänis·t1h0n Eis enbcllnfiihre

9)

Diverse kleinere Rcparutionsßrbeitcn.

11

Christian :i:x 11 •

Bilag 4.
Orloesvrerftot
og
Matcriolins~Dktionen
3' 0ept ember 1@43.
1

Til
Marinoministorict.
Angaaendo Orlogevwrftots og Mat0rielinspok"lionens Lodcrpcrsoncls Behandling og Stiliing under · den forosto.n.Gndo Ordning af S0vrernet •.
Hervod tilladcr Orlogsvrerftet og m1terielinspektionen sig at
nnmode Marineministeriot om at foranlodigc, at det omhandlcde Personel
tilsikres :aehandling og folkerctslig Stilling under S0vwrnets midlertidigo Ophwvelso ~om Officerer.
Man -tillader s::ig h orvcd at fre:msrette ofterf0lßcnd c Begrundelso:
h§:.:.. Orl'og svrerft8t og I~ateriolinspektionon, som ho.r frelles
Chef, tj enor mili ta3ro Formu·:.l i sammo GrGd som f. Eks. S0artilloriot
og S0minevwscnet.
l.b. Orlogsvrerftois og Katoriolinspektionens Ledorc or Personer, hvis Tjencste f0rst og fremmest tjcnur dirokto militrero Formanl
pa.a ligncndu Mm~do som f .Eks. S0nrtilleriots og S0mincvmuenE:ts Ledere.
~..
Rigtighsden hernf fremgn. t.1r dels af, o.t de rusvntc Institutioner iflg. S0vrernsloven hvcr for sig i ligo Grad dnnner en integrerende Dol af S0voornet, hvis Besto.nddele i S0vrernslovens § 1 specificerer Orlogsvrerftet fuldstrendig jrevnoides med Flandon og Kystdcfensionen og dels af nt §§ 8 - 15 i fortl0bende Rrukkcf0lge omhcndler Kystflo.,:1den, Flyvevresenot, Fla.adestntionen, Kystdofensionen, Orlogsvrerftct,
Mnteriolinspektionen, S0artillorict og S0minevres6net.

1=_
Orlogsvwrftets Hovedopgnvor besta.c.r i:
a. At virke som teknisk rän.rinest :.1.b vedr0rende Projektering
og Konstruktion uf Jlnadens Skib~ og Varet~ß elsen af Krigsboredsk~bsforhold vedr0rende Skibs- og Mas kinmatr:ri~ll e t - gansko paa samme luc.Etde som f. Eks. S0artilleriet og S0minevf:13son0t vo.r.v tager nnalogo Opgo.ver vedr0rende Artillori-, Torpedo- og M.inomateriel.
E..!_ At foranst a lte Ansk8.ffeh.le af og at udfc,re Bygning samt
Repara'iioner m. v. af Flnadens Skibs- OIJ i,i,--.skinmaterüü - ~nnske paa
samme Mando soru f.Eks. S0artilleriet og S0minevresenet varetager 8naloge Opgo.v er vedr0r onde Artilleri-, Torpedo- og MinomateriC;l. Orlogsvrerftet er saul\)des i unhvor Hern:,eende et r.i:::.rinevä:irft i international
Forstand og ikke et :privat Vmrft.
Stcn·relse og Omfang nf Orlocsvsrftets Anlreg er fastlagt
eft er Behov~t unct·or :c:r:it;sforhold.
1 saada1u10 Fr edsp arioder, hv or Mnri n onrbejdc ~lone ikke
kan givö Orlogsv~rftet on passende 0konomisk Boskreftieelsc~gr~d, er OrlogsvtGrftet bemyndiget til at supplore sin BeGk:Jftir~c.lsesgrn.d med andot Statoo.rbejde end Marincnrbejde for :.:.t billigg0rc sidstn&vnte, mon
den supploronde Bo~kwftigols e forsvind er undar Krig sforhold Oß tillige

i ]'roclstid, nn:tr ~1a.rincbet..ikcJftif:elsen er tilstrc3l1:.kolL ~ stor til at
g ive en pas f.rnnde :30:.:ilt?... 1ftißels0sgrr.d.
4.

Materielinspektionens Hovedop3 nve ur ~t f0r0 Tilsyn og

Inspektion med Fla:.:i.dens Skibs- og Mnskinmateriel 01:::; o.t fn.stlregrre de
n0dvendic,; e Reparationers Omfo.nr, og Tidspunlcterne for c0res Udf0relse
i Overensotemmelse me d mili-t.:.:ire Hcnsyn.

2.!.

Orlog svrurfte-tu TjoneE:JtG som teknisk Marinestab og Materi-

elinsp8ktionens Tjeneste i sin Helhed udf0res over~lt i Verden af Offic,rer og Officers-IngGnioror (Reichsmarineamt o.l.), og begge Tjenestearter udf0ras ogsaa her i L~ndet i direkte Forbindolse med Kystflanden, Marinestab og Viceadmiral.
Ledelsen af Orlog;sve;rftets Virksornhad vedrorende Bygning
og Repe.rntion af Kri~;sskibo udfor c.: s i nndre Le.nd c li-5elE.:des e.f mili trare, som er Offioerer E::ller Officers-Ingeni0:r:·Gr.

h

Dut Gr saaledc·s i n:tornc.:tion!-~1 Praksis, at den Tj 8118:Jte,
som paahviler Ltt:t <ianslrn Orlo i;sv·'3rft oL: i•:n.teri,üinspektionen 8r af milit~r Art, og at den led a s ef milit~ rt Personal, o~ ~et er dett~, som
f0rst og f:c0mmcst 1,tr... vcBru r:.J:\?: Or1,.;11!1c for, r.rt Lederpersonel med tilsv:,roml o Opgaver her i LE1.ndet, ma,-~ ,opf'r-.ttes 0011: rnili trere i folk e retslig
Forst r,nd og i den nuv<.Jrende Si tu!"'.tion 1„ehr.mc::.les Gom Officf:rcr og OffiC!llrs-Inr eni :?J rer - ur.:nf3et at du pa,-.caüdcndl:;j Personer i de öGnere Aar
som F0le;0 af viso e il1 .lr0po l.i tiske Str0mnin ,~0r iklrn brnrur Uniform.
1

Det par.gmldendc Lcd erpers on e l h f.::.r du o.::,; sa. g 6nnem Danmurks Historie op til 1922 v@ret u.nifori:i t.:"! ret, og Uniform er eft0r d.utte Tidspunkt kun bortfe..ldet for dot omh··1n .'loc.e Personel paa Grund af
politisk Uvilje mod militcßro Uniform
e r i Virksomhe d er, sor.i beskafti,
t_ ;er f3borr,n.niserede Ar"!:>ejdere.
Det er da ogsan kar::Llderistist:, e.t det omh9.nd lcdo Personal san sent sora fra 1932·-37 stod opfort i SovwrnslovE:m som Offioerer
oe stac".ig staar opfort m~cl nili tGJre Alders,:-;rE.:Jns er.
Dertil komliier, at de navnte ~1 orsoncr e r mili twrt opdri::v;ne op; uddannet pa::1 Sov8rnets ticLlir;er G e~sis-tcrem~e raili t mr e Skole
for Ingeni0rkc.dett or, o,·; c.e har udfort ,:;Gn S9..lllIUl; T j ene:=~t G f0r 1922,
da de.: vn.r uniforru.c,;rode, som da h .9.r uc'~fort e ftur 1922,
faldt.
~

r.n.

Uniform bort-

UnJ.er c1.i1 forij~tn.E.cr.Lc.e O::rclnin..., ,,f Sovrornet, som h r.r mid-

lertiC.if OprJ.o:Jvelse n.~ s::unr;;.e til For.mo.Rl? mn: :; 1.1an sn.n le:dos ,_;a,.~ u :: fra,

at d.et 01.ü1r,.nd.l0C.0 Lc.::0rp0rsonel

VO '..

t=--onen sk,1.l hr~v e smJJ.'1u Leh,'.n( lirl.f..; o~:

Orlor· öv::.3 rftct ol · J- '.i:-. :torielinspcksaJ11J~10

folkorotsli -_1·0 Stillil1t_~ som

i Ren.hold til Raa{rtonv E:J ntionlins Re ·_: l em~nt n:;.: ·r- "..,__,.; n d0 L8.m: Lri[; ens Love
og Sa:dve.nor oc i HC::nholC. til Gop.~voko1.1.v üntionun af 27' Juli 19 29 tilsikr&ß Offic0r0r o~ Officurs-I~; enioror.

OrlogEJvcerft et
og

Bil.i.g

5.
A.1211.

Materielinspektionen
3'Sept~mber

1943.

Laut heutiger .A.nfordorung b Jscheinir:e ich hierdurch, dass 18
Stk. Di"nstfahrräde„c .;i ch bei d e r Marirtewcr.ft ( Orlogsvrerftet) und
b~i der Schiffs- :1nd r,~aschinensinspekticn (tfaterielinspektionen) befinden, und dass eiR wegen ;tar1t;-:> 2- an sonstigen Verkehrsmitteln bis
uuf wei terE:s hier ;'erble:;..bE-f::1 .Lant heutil~'=r Erlaubnis von dem Befehlshaber.

Bilat.: . 6.

3'

SeptG• ber

1246/A.1211.

1943.

Einlage •

.An
Oberwerftstab bein A1.::.:raira l Dün m:w.rk,

16,

Fredericia5~2 e No .

K.
Laut Anfo:rderunr von 31' Aw~:ust d. J. von Chef c e s Ob e rwerftstabos uncl na~h heuti(~en Konferenz ni t. dem Däni s chen Marineninisteriura
werten J ie folgenle ~ ~r hier v~r~enkten l~nischen KrieJ sschiffe c ehörrl en Generalpläne in duplo f.USr!,eliefert:
l.a.
l.b.

Artill e rischiff

2.

Lind or.CTen 11 • • • • • • •• • , • • • • • • • • Zeichn. No. i.366„
11 Loss entt
.................... .
L 3 und.4
rtinens chiffe 11 Lol.li~en 11 unc. 11 Ln ü '.:'mC::. 11
P.G.256
11 Sixt us 11 , Län,_; s -~1i.:r·.c.· h{, c.l:lilli t t

h
4.

5.b.
6.

1:..
8.

9.
--10-.

11.
12.

13.
14.

Mine nleg er

11

Peder Skrar:.2 11

Iiß.Li1_t s ·~t~rchoclmitt.
Plijne.

9

11

, Pläne
Werkst F.ttsschiff 11 Henrik Gorne r
U-JJoot H-Klr-i,sGe

.........

11

-A.376-1.b.

n-:;_aa.sse

-J~.

0-Z.l~:i. sse
Torpedoboot 11 Hvalrossen 11
R•

-A. 271. 8.-4.:l

Ullll

s

t

Typ

272-1

5.
•••••••••••••••
•

•

•

4

.1

•

•

•

t

•

t

•

•

•

T

Minbnsuchor S-Kln ss G •.... , .... . .. . .... .
M.S.-Klass en .......... . . . . .
Ver:messun. ; s chiff 11 Hej:oJal 11 • • • • • ••• , • • •

2.

- 0.1.3.
-· fL370-345
- ::J' .G-309/3
- A,352-248.

.r

Bila:.:; 7.
Adniral Dänenark
Oberwerftstab.

D. 0., ~:en 6' Septenber 43.

An r1..ie
Direktion c:er Orlo ..··swc.,rft '
z:.op&nho.rcn,
-------------------,--·---

.

Im Sinne dor bisherig en Besprechun~~cn rittet d er Oberwerftstab
un tlberlassung nach::;tehend angt.=.führtGr Zeichnune~en unc: An. ·•2.bt:: eint:r
Auskunft.
1. )

2. )

3. )
4. )

GenerE.:1.plan von :.era auf s·trand t::os etzten. Kiist~nrr:.nzers chi:tfcs
11 Niels Juel"-, sowicJ einE: Zeiohnunt=:;, aus welchc..r '.: iu La e ,'.ur
0
Unterwasserventile und geß ebenenfalls dur Torpefo-Ausstossrohre
ersichtlich ist, ebenso einen Pl,, .n L1 T[ vorh::.nd&ncn Lenzlei tungen.
Dio gleichen Pläne wie oben flir : ~s in Kors ~r versenkte Inspek-tionss chiff 11 Hvic. Bj orn".
Für c~as Küsten-Panzerschiff 11 Pe,1 er ~l:re,~ :: wir <'l zur Vervollständ:!t;Ullt-3 der überg ebenon Pli:in& eo er~f::_ lls wn oinon Plan ü"ber c:ie
Lac e der Untbrwasserteile urnl dor Lc nzloi. tun+•an g ebeten.
Es wird gebeten von Jem, foc OberwGrftstab über~ebenen Plan
aer Orlogswerft noch weit0re 3 Ezeuplare zu liborsen~en.

Es wird um Ausl-:unft gebeten, ob 1le r 75 t Krn.n •''.er Orla :_·swcrft
j ec.1.erzei t betriebskla:r ist unc: ob ,. : _ .,..s Be ·lienun:!:spcrso:nnl notfalls zur Verfüc;un(~ st cht.
Es wirC. r,eb~t on, <lie nrltE::r Punkt 1.) bio 3.) erbetenen Pläne
je 2-fr.11..:h c.em Oberwerftstab so rasch wio nör, lich zu übo::-. tittel.n.

5. )

Bile.[3 8.

Orlogsva:irttet

7'

September 1943.
Einle.g c .

1-..n
Obcrwerftstab b e ir1 .Ac:.11irc1l DLtn0L-iark,
Fr et ~riciagnd8 No,

16,

K,

Unter Bezugnahmo 1:iuf Ihren Brief von 6' '1s. Mts. werc"'..en
hierdurch die fol 0 enc~ en Zeichnunr.:;en unc;_ Plfü10 rn1s_"!; eliefert.
GE:Jneralplnn von

Niels Jue::1 11 (2 Siutz von je
11 Hvir".bjornun 11
{ 2 Plan der Orlo~sworft {3 Exenplaru).
11

3 Exemplare)
)

2 Exemplare von folt; enc:on Ze;ichnun{_,en:
1111vic bj ornen":
Zechn. No. CVI - 76. c. - S choL1atis ehe Einrichtm1c; rl 0s Punpen- unc.~ Lenzsystems.
CVI - 161.

- Einrichtung von Öffnunren in der
Schiffseit0.

"Feder Skrar.1 11 :
Zechn ....•.... . Pur.tp ensyst cm
Zechn. No. CXXIV - 98 e. JJ'üllsyston i1, Vortorschiff
CXXIV -

98

f.

.: o

in Hinterschiff
Of'fnu:r1i_3un in Schiffs sei to und. Boden.

t1Niels Juel" Zechn •....•... Offnm1t:;en in Schiffsseite und Boden.
Zechn. No. OXXIII - 76 . b. La:··. G von S eeverbin:lun,=-en
CXXIII - 230 Schur:cntische Einrichtun,_:: von Lenzsyst cm.
CXXIII -

95.

CXXIII - 231

Eü1richtung von Füllventilon für
Raune III F, VII F unc:. VI G.
.Anc:.ermJ{~ des Lenzsyster:is etc,

Bilac

Orl ogsvrerttet

9'

SepteDbor

9.

1273/.A.1211.

1943.

Wie vielleicht beka nnt sirn1. r:l io v,:::rschi._,!:loncrn. Organe c:er i\L1.rinewerft ( Orlogsvarftet ) nicht in t er Lc:.g G von d.en Dienstste:llon
n·:1.ch c:or Stadt 2u telofonie:::-cn.
Da die hierc.urch entstehenden c chwicrj_gicd.ten selbstverstän~lli~'h sehr gross sinc., wird r1 iu Auf1:1erksonkoi-t hierdurch auf dieso
Jtrage hingelenkt.

Bila~ 1 0 ,

0 Il L O G S V Æ R P T E T .
Nr . 1278/.~ . 1211/B . 5.
KiJb e nh· ~vn K 1

,

,_-.

r:,n 11' S o p t uJb ..::r 19i:. 3 .

ilt,r:cl.G(~ 1 Bilae; .

·;.
Det r:10:~(~oles hvrve: s at d e i 7·ic ::fJ l ~_;en c':. c Bilag p:1.· , s ~rlig Mo:.:-..d e mc.:rkcc.e TelefonE.r efter F Jrh E;n(~ lir.ic!; E G:.~ T W l [ Krm anv,~fa1.. cs til Sam1

taler til og fra K ~ ~~ S .
DG ovri 6 0 Telefoner kaL i :1 . :. t i l vi ... Lr e i~un
binclolser in(enfor HoL:,.ms O.. ~rn· , . e .

/7.Y' V d n

es til Lokalfor-

Sendt til.
J?lne,c1. est:?.t io~Le.,n

Hovedrc;v1soratet - Ho l:o. 8n
itat erielinsp ekt i0;,1en
Soartilleriot
SominevcJ sGnPt
Sov:f!rnets Bygnin6 svuelm
Inten~nntur
Praveanstalt
Narine1.1inisteriGt - Hol;·1en
r s Las G ,.:n·0rkont or, Holi.1en
Kontcrchc:f fr.mgsE:th
Fælleso1\ _; ,nisr-t.tione_1 :..,.f :2'1.st

Wf8v~·.[;t~ n ,

oc

O.V.'s ~,.rb.

F

O

'."": ;__

l'

·1

L o k a 1 - :2e.L•-_:;:011s !.'

------------

c

1 s e

+ilf3luttet Nyholm

------- --·------------

ORLOGS VERF'.I ET :

* 38.
* 239.
* 36.
204 ,

Direl~ø~eL

~~~

Grlogsværftet
Und0:..,d.i:>:''3'.~tz::.'1';:C.1. v. Skibsafuelingen
Unde:.·dirc~-::t,.,rf.:::.1 v. i1laskinafd.clingen
Ingeniør Qjst~i~ig
Dar.Ln~1-e"~1 ard t
(
~I.E 012,usen
(

* 15.
* 63. ~

2c3. (
(
(
\

2- t1()·
r
•

186.

G cl10 1-

--.t' 8dcrs en

164.

68.

;~ •.A. , : ·. Ri•.::lsen

223,

* 66.
*
-li·

5.

168.
227.

-

Kontorchefen
Eksp bditionskontor 8t
Løri..ninge kant oret
Bogholderiet

* 57.
* 201.
197.
12.

48.

*
~~f

·l!-

223.

Akkurnulatorværkstvdet
Baadeværftet
Elektr.Contralstation

68.
1c6.

Elektroværkst e d8 t
Flyvemaskinvær}:stl.d •J ~

225.

~~edelsmGdien
Malerværk.:. ·ccdc::t
Ma.skin værksted 3t
M.odelsni;;;d 1.rnri1: t
Opstilli:ngon.

lJ :;_ •

J2 .

18,:..

196.
29 ·
30.

65.
7.

169.

15.
63.

Oms·:. V33rkstedf:!lrn r t o.1.•u";

203.

* 80.
* 39,

Sekrete.riatet
Ordrekontoret
Driftsk:ontoret
Konstruktionskontoret

Afdeline:smes·c. e:t' =~j ølbye Hielsen
Mes1er Fac8r

Elek~ir. Værkst. ~)r.i1st, Vr2:r·l, :::~ :"L:i -

18'.5.

70.
16.
85.

R-ell ,,sJ:i.-·,:; . .I
Læ[; C. V c,.- ·:·:; ':..,~.

:,- ~_:,;.- ;_1. ::id:

Sej lmagcrv,-3rkstcdc t

Skibbygningsværkstedet
(MG8ter Andersen)
Smod eværkst udot
Snedkerværkstedet
st.:,beric t
Tømrer- & Dokvirksomhed
Værftslag0rc. t
( V~rlrntodskontoret:
( Omstilling til:
(
Elektr.Værkstod
(
Opstilling
(
Opstillingen
(

Valcl.Hansen

2.

95.

Sti1bschefun.

166.

V:jrftsbrov~1. ·t en.
Or~ unsl c .orun.

53.

-,-~,

192.

Do~\°: ' Jcn.

52,

.1~2:c1t oret

171.

n OLE: LGll •

HrwneiJeGt erl:l1:

132.

L..on~ Gp .) rt 0n .

2.

-)(·

*

193,
166.

Ohef1:311 f. ~lst.
·1 ,

;"'):

,.1.L _J:1,_,._

ti

~o.

-:v

167.
33.
219

*

e11.

- HOLI :2 1- ..

Konto~ot.

Un-:lcrl:ire::.:t:~r I-' 0 lsen.
1

ITh~GLi0r Thcrv~n :
•·; 01:ff

87

F . OlF,us e n

-3 7

·--;

31

19.

l'uli tH:.on-Lore:d,

HOVE~;--:-~BVIf) (}]1.z.~: ~s·,

*

I

-)(·

e

J. i_, l lS l.- ....

1~-·r_t oret

S.Jartille::r,iut:

-;;7.
60 .

Direkt .J ren
C;-1.f. I,.:-.t t. r ·i. Glse k tio no n

41.
103.

73.

*

*

Sky( e s ot t i0~c n
Skyc'. es0ktionc...n

83.

Inten•:t'~;.:ten
Kontoret
~e ·•nc:.stuen.

97.

LG " 1,;rGn qf S :J '.':l.rt . L·~b .

4.

S.

ScRrt. ~ JrKst0 l .

11.

Lao.

13.

J"rs Gr..31 .
Gasbeskyt tcls<.., m.; •,r ~:;,.:i i n .

S0I'iINEV.f:SENET:

4LJ.

55 ,
174,
tr:' ·.

ieJ.
*

59.
L~2.

* 178
-l(

!37.

Dir0kt oren
Ch.f. Torp o~o~u htion~L .
Min:cG t-Ltionc::-~,
Clr.;.eset:ti onen.
Ch. :L Re.c1i os e: kti01:.&n
R~~ i~sokti on0n.
Ha ~i J s e kt i on e ns

~ ~;:i,

28.
209..

5·3.

*

21-.

Llat&rielinspekt • ren
Inte:n:i ::nte n .
~.1B. t 1::L·i r.lf orv r-,.1 t eren.
~{~111t or·c t .

,. l e stue o,~ In;; c,m i n'er

I nr; e :r:.i nr Hallb c;rt: .
.,.~n :~~rr·i 1., ~1 (~~~J nstruk t io1.Lslont orGt)

S ~J\r,~~ItfT~~'~ :) ~gy·(;. J.~ I l'~Gc. \TJ~~S _:~
.....-·-- ·-··---·--·-···-· - ·•"' ---

*

I r.. ·· cn i ·r L:, ~1r 1,·L1 :. :-:

*

~~:cki t G~::t Y"l _i:

I,

230 .
..,_.

')? .-,

L ... \ .J•

0/ ,

LC

112.

n,:'.
( _)

.
,;_,r_t

':>02.

-~-

'..; !' ..

170.

I'L.l l .- ...

~-~G .

In ..:.. •b.J .I' ' L,l::.r. u1.

2y,

.T •

212 .

67 .
190·.

35.

.,
' •J

• ;

....... ...J....

t .

in.

-~

22 1.

20 .

2 0~> .
c:;,

..

71,
2 1 [.

109.

·,:, b ,.,_

1.. ont

L

,

·:1 :; _: ,.,

.1..

l. -

3ilar.; 11.
r:1:1.riner.iinist erict.

Brev=· ITo.
J 1)urn1.:..l

.i~.

868.

2:, 7/19·~ 3.

'J:il

Direkt::1re11 ~or Orlo:~sv,: Jrftot.
Hoslat-;t tilstilles H.err Dir t.1k.t•·1r<~: 1 "i.1'.:ikrift a±' en D.D. til

.: en k'.)t1r.,,·.11.1::~erenc7..1;., tyr:;Jrn .:. .. ' ;:air~l i Dc.r..::::1:rk fr~ Vi •:;t:!:l.C.1.r;iiralcn r-.fsendt
S1-<:r±velse,.

l:Sila,- 11.
A j

Sloisholl1S~ RCe 10,
Kohenhavn, den 9' s~ptember

s k r i f t

.

1943.

Til
Den Kom:.:1s.n-: iercm(.c 1ld.;.1iral, Dfulenark,
Herrn Viz be/:Diral Wurnbach.

Sehr c&ehrter Hr. A~airal!
Paa Fori:-~nle(.ning l~f, at J?regattenkapi t~n Ju.ngbeckGr r~cn
8' r!s. voCl personli .rt :F·rem.no ::e pa~.:. Soc.rtilleriet har hcnvu:'.1.d t sig
til c1ettes ]ngeni,..,rl'Sr Of.-:, opfor<1 r~t d'1n til et fortsEJtte S.Jartilleriets V:irksowhec'., vil j ei:; -:crne herveC. prc)cis ,:..re r,1ine Synspunkter
an ~a~.(..nde eventui:l FortsE.Jttelso af Sov,.Jrncts og c:'t.ets underlaJte Insti tution0rs is.rbej de.
Son Fslc & af ncgivunhe~erne con 29/8 er al Virksonhed fra
Flaa(~ens or:· Kyst dc f0nsionens Sicle oph.:rt, og ydQruere har (:en 0verstbofalew~e for ·- e tyske Tr..:ipper i Danr:iark udtalt, at <' e r.1 .anske
V~.ilrn er oplc st. En Genopta;~ else af Sov:-:Jrnots uili t23re Virksonhed
er sa8 led es ude lukket.
De unc"'. '.:lr MarineninistQriet henhorem7.. e civile Institutioner
( Fyr- og Vai:;; erv...Jsenet, Lodsvr.J senet, Rec.ninc sv::isenet, Meteorologisk
Institut og en Del af Sa kortar}ci vet) har - i Henhold til den af Kongen og den tidlie; ere Retrnrinc uds1:;nc1.te _;i.nnodning og i Henhold til
den sf ten Øverstbefalan~e for 0 e tyske Tropper i Dam1nrk udst e~ te
Bokendt~orelse - faaet Ortru til ~t fortsstte Ceres Arboj ~e .
Derinoc1. kan Le ·-_erno - Direkt :, ror, UnC.. erc1irekt'1r0r, visse
Inr~ eni 1rer or 11::;nenc,c - n.:f S.1v-~rn0ts Dili t ~Jre Institut ioner ( OrlJt:rnv:.3rftot, I!nteri c linspc }:·~ionon, S•~a.rtilleriot, S0ninev2J:::rn::..1et
.o.. fl.) ::k k e f orts.:Jtte ,t eres ..-1.rbej ('.. u, i :-' et (_ c., efter c. ores Stillint: ,
U6. <.:annels o og .Arbej c:o er lit1estillet me,- Officerer.
li..rbej c1ere, v~::rkf,.,rcre 11. fl. ved nJvnte Insti tntione r f'Jrbli vor i c:.eres Stil lin,_; ur 9 r.:1.n ~1iss 8 1~1:1t e-.:;oricr ikka e;r mil i t c:Jre.
Da det forckormer nic af' B&ty.-·ning, at r'. o har ri_ ~vnto
Spor:_; SL: a 2 l klar-t pr·JciseriJs fro. c1.ansk ~i -' E.:, h?..r je:· tillf-'.c?. t r:i i."; at
frer.is t"Jtt e c~cm110 Re r. L, ::r e ls e skriftli~t overf or He:.rr J:i.c1.. ;:1iral en.
sie; n. Vcc1..o l.
0

Bilr:,. · 12 .

... . 1211.
.-i. c.niral Dane:cia:11k.
Oberwcrftstab.

D.O. ~en 10' Septenbcr

Betr.: :~ eichn •. Unt1:.rlagen ±'i.ir -:,ic Torpc::o-BoottJ
11

nra~e:::111 und lfHvale n".

FLl.r obi{~a Bootc we,rC. en folr,cnde Zeichnun__;en drir~::e::·. bcnoti ~t;
1). Zeichnung ~er Gotriebe-Anla~e
2). Zoichnungen de-r Hil:fsrmschinen, in Grster Linie c:ie c:er
Turbit1on....Hilfs-1~g 1~ rerr at e.
Es wird ge:bet.in, .:: i~sc Zc:ichnun{; en un2: 0hen~~ an ,len Obe:rwerftstab
zu sonden.

1943
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2l'Sopto• ber 1943.

Til
harineninistGriut.
Orlol~sv~:3rftGt ou;

l'✓.Ic-1.t e;rielinur oktionun

hr1.r i Skri vols u Nr.
1245/A.1211 nf 3'ds. OCT filarin~cinistoriot har i Skrivelse A. Nr . 868
Journal Nr.~. 247/1943 af 9 1 s.M., hv~r~\ et fulJ t~ ~fskrift af Vicead:ciralens Skri vols L; af 9' ::.s. til 11 1:lE:Jn ~:.x i.ian·.~iGrGn'le 1~ctniral, Danenark, Herrn Vizeadr:dr1:-.. l ·wurnbach, kl2.rlat.:t ~·orholdenEJ vedr orL.nde S ove:: rneis nili t:::;ro Institut ioner ol; c: erv~ Lui~ure.
I sid stl.1.:'3vntt:i- Skrive:lse er :~et fru. c".c~nsk 8iL: G kl~irt pr.Joiscret,
a-u Le dorne (Direktsr0r, UnCerc~irekt ;rer, visse Irn~oniorer ui.~ lit nenCe )
uf Snv:'..:Jrnt:: ts r:1J.li tc9ro Ir..sti tu-ti or..er ( Orlocsw.3rftet, MaterielinspdctionGn, S1,ar-tillerict, SaH.. inovæs enet u. fl. ) ikke kan fortscJtt e deres
.Arbejde, idet de efter '-:ore:s Stillint; , uc: ,:'l..L:nriolsu or:; Arbej r1.e er li.::;e-stillet ne~ Officerer.
Enc:Y~c:ere har j e,: i N~rv·Jrulse af Urn:ur· c.1. irek.t -, rcn v erl Orlol""'.'Sv::0rftots Skibsaf:lclin;:; c.on 3' ,: s. ov12rf c,r 11 Cn ef c.Gs Ob erv,1,.:. rftst'J.bes
beiI'.l A('..niral Dancr.~ark 11 nuniltli,.-:; frer 8et ,.: e i Orl u,;sv·Jrft L. ts C\ ;; Mr\terielinspektionens ovenn.Jvntc:: :.Jkriv0lse af 3' ,.: s. illl:.eh ·.1 11·t t e Synspunkter
veclr -:irendo Orlo ;SV~3rftets op, r.,..-1, :;rielinspektionerw Lu d eJ.~ ut. 11ilit.:are
Stillinr; og Stcmdpunkter sru:-: t erLl ~ret, at r.L";Vnte Le c"'. elsv ·,:ietr.'.1(.:ter
sin Mission endt, ne.nr den fors te Til.1.S Vans_,._vli,_)10l~er, 8 0 ... 01jstoc-:. for

Orlogsværftets Pcrconel 1·::. • .o.. pn.:.~ Grun.i af c:.en i V::Jrkso.tte r.:d.l:i. t:"Jre UndtagE:Jlsesiilstands Ftil[~er var ovGrvun~no, nen ·::og kun S"~:.l.Jn ;e ;;1.er ikke
overfor Orloesv..:irftet blev , -re bet irn: frn tysk Sid.u 1 f .Eks. :--1c: ~:rav
OD Uc1.forels6 af 1~rlH,jcler ve r:r . -.: renc1.e ,~.o t:J.f '.:. ot d11nsk0- S1vc3rn s:=anke cl e
Skibe eller vec.1.ror<;;nc..a anc:.re ;1..rbej c'.er f Dr : .. on tys ko if..'3 rnemn:;t o .1.
Ved sru:~.LLJ.c Lejli ~;h0c: blev c:.i;r frEJ. -tysk Si ·l e .;.:;ivet TYtryk for FornodninE;en &1, a·t c1.u-t Interrec;nun, hvor"ft 8r on frentidig Or·lniTI{~ af
Orlcr::svt0rftets Forhold ot S:'ill)·-1, ·etrækniY1t~ 'l.f OrlOt ': SVc>Jrfte::tr:~ og I\'.raterielinspektionens Le :·.Glc0 kunc: e sk~, kun vilde blive E'.. f rin/:e Varighe,:, og c~1:mne Opfattelr:30 har sic,1.en ~,e. vr::i:rut c:runc'.l,.:.igi;Gn'1.e for Lec.els9n. Icic:.lertid (\r c"er nu ho~ .: a:~1..ct 3 U•:er, i hvilke ,'f..: nuv:.::rende Ledore
ikke har kunnet d.isp onerP. f')r l:.:llor forplic·te Orl ,) ,;sv:-.:Jrftet og r.IaterielinspektiJnen frou i Ti·:".c:m, hv(:jrken i besk~.~fti.r~e1s c s11'.:3ssi:::" eller
;.~kunf)raisk Honseende, hvilket or 8:tl EJ['..n uf .:- rsve.rli,_~ l '."U1-1.._'. Tic1., at Direkt ~r oc Underdirektorer ikLe L;~ ; er c kan b~re - et ued on ~orbliven
son Lec-1.el'G af OrloL:sv,.Jrf'tet a,: ~ l1Lite1>ielinspc:ktL:: :1.cn forbundnG Ansvar.
Hertil kom.1er, ,~t (~e.r fr n ·~en tyst:J V Jrneni-c;, ~ts Sic:.c i sti ·em~o
Gra:.:i. vu:: u ,.:i.s:..:tninc: af 1-:iili t r.,Jrt3 Vn_-tpoGtor skelnt:s nGllc!l1 r"'.anske o,tyske Inte:ress1;:;or:1ra~.?...-: er bl-:1r1L~t ·. EJ Objekt e r, Orl oLsY:..Jrft E:; t har i .,:1.rbej1.c. Dette freu,~aar 1::ilan:.t an , et ;,1,f, r-~t
er fra V.Jrnema. ·tons Sid e i d l:n
1

2,
sene r~ Ti d. er r oste1~e-t ty:::ke VP., ;tp o bter tm·-1 .er ~~et (~a:: lice .L~rb e j.:.!.e

ve :~ Nyby.: nin,;ernt•

1~:'!.ju.l~ en" o:-; 11 Nyufen 11 , s o:wi i.~
. erefter na ·1. butra,~tes
so:o. tys!.-ce Intert:.ssu objekt or, hv1lket tr 6n Ændrinr af d e den 3' d s.
11

g~ l t end ~ J a ruds ra~ nin( 0r.
Un(: er Hcnvisnin.: • hertil

C( ;

til at ~ en f ::i rste Ti,1s Vanskeli, :he-

t':er var overvuni:1.ne efter ca. 1 U(';8 s F ,)rlob sar:it eni~.vi ( ere unr1.er Hen-visnin:; til, at a.~t raa~en u. e Int crr~t~ nun - i hvilket Lel~.clscn har
v:;;;ret afska·.. ret fra e.~ optrrJc.'.c planl• . ; 1_r.:~e nC:e o~·~ forplir,tenc1. e ve -: r ··r on-cle Orl o rsvu rftets Frentid - ar c.f l::m1~·t l ~·..;11.i. :ere Varic:hed en•:~ forud-

sat ·'. en 3 1 c: s., kun OrL:>.__; sværft c ts o.:_; }JaterielinspeY.:tione ~1s Dir0kt n r
og Unc:1;:; r l"'.irekt .; rer il:.:ke l . .:n; ;ero b-~-3 rl, c1.0t Ansvar, son er f,Jrbundet :mei:t
.'.?.t forblive i c:E.::res Stillin1~ vr.
Jeg tillador ~ig ~erfor pan Orl~gsv-rftets 0g Materielinspektionens Le C.elses Voene at annod.e Marin01:iinis-Leriet cm at foranlE::cl.i,. ~e, at
1

Direkt0rons oc Un~erdirektore~nes Siilli~~sfratr~Jcn fra den ~5' ds.
beor:'.res ef"ler Ad.viserint: overfor den ty;ske Vr:3rnE::r'1c t, sn'i::t at de i
MLlrineministeriots Skrivelse af 9' ds. nzvnte InGoniorer i Søv~rnot,

(ved. Or::!.oc sv:-Jrf-tet, Materiolinspe ktion~n, S:;artilleriet, S::naine v:..J s.:.net L1. f 1. ) skal fra t r::;c1 e fro. s ru.1!... f, I)[:. to.
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hl ~rin~ninistcrio~.

Journ8.l Ur •

.h..247/1943.

Til
OrlocsY. .Jrft e t.
Vic1:1rtc1.nira.l0ri har D.D. tilskr~vet c.en k:.>DDanderem:e tyske .Ac,oiral i De.:r:iwark se.aleu.es;
"~-3oh:~ C'aehrter Herr .Admiral!

Som anfort i nin Skrivelse til Herr Admiral0n af 9'ds. kan Lel~cr:.vio -

Direktorer, Underi~irekt,Jrer, Yisse Ingeni0rer oc lignende -

v,at S:JV~3rnets oilitære Insti -tut ioner ( Orlo;svrJrftet, Me.terielinspek-~l-211011, Soartillo:cie-t, S'.Jninev~.rnonet n.fl.) ikke fortsDtte deres .ArhcJ(~o; ic.,:rt de of,·er ·!ere • Sti1line, Uddnnnelse o;-~ .:. .rbejcle er ligc~i:let • od Officerer.
Soninev.3s..;ne·~ og S.:!r.rtilleriets L8d.else har snaledes ikke Vl'3ret
r,~~tion aftor Jen 29'A¼·ue~ d.A.
Direk-tcru1 for Orlo._;sv.ar•fta-\: h :.:~r "c0n 3 'c.,_s. overfor

II

Chef des

CYi10:-worftstRbes boio j1.D"L::-c l Di:i.r~er.w.:rk 11 nun-.1tliG erkl,Jret, ~1t Orloi;s· ,, .::-~ .r:t e -L s orr, I~at0riol:i.nspe k tionu10 Le:1. c.lsc betr~t~ter sin Mission som

fo1° 0J. ::1 big enC:.-t, n:', '.r c!en f r1rste Ti •.: s Vt,nskelir;hedcr for Personellet
c::· JVC:rvunc1.et, og nt ,1.en j_n·~_til c:.a kun vilde kU.nne forts 1ttG, saa læn-

c;c:: cl,:,r ikY.:G overfor Oi'lC(sSVc:Jrftet tlev {~ rebt- t ind fra tysk Si:" e, f. Eks.
:~1cc1.. :t(rav •.)L'l Udf:Jrelse :-1f' .Lru&jc1.er v<'J r,Jren.1.e cle af ,.:.en ·1.anske l.Inrine
s-...:n}: 1.. ., C:'. e 8lcj_1Je eller voC.ra:r·.::n,:.c nn('.rt- .,1.rbcjl2er fer den tyske V..arnemagt.
Y:::d snmn.e Lej lj_r;h(.)(: blGv ~:.er frn tysk Sic~e t_;i vet Udtryk for Formoc.nin[ ; 8Y.l.

011.,

at (~Gt Interrcgnu:1, hvo:eei'•~er en fr1..,D"GiLlig Or(ni~.: af Orlocs-

V.J:!.0f-'..:1::1tc Forhol;l kun :e iinc1.e

s·:eJ.

i

kun viJc'.e blive af ringe V::..riGhed..

Ir.:1t:.:lertid e::::- der nu hericaE.et snRr-t 4 Uger, i hvilke ovennmvnte
Lc,deJ.se ha:r ta2;at sig af PGrsonollets Tarv o:~ de ignngv'arenc:e c1.anske
.,1.rboj •1.cr, r:ien iklce h'.lr ln.m_Y).et c:.isponert.; for 8llcr 'rorplil.:t e; Orl.)gsv,3rf-

t ,3·t og M2,t~rielinspektionen fron

j_

Ti•.on hvcrk0n i beslæfti;-:elsesmas-

sig Glj_cr okononisk Hensl·enc.e.
!:Ian h::tr c:.e:rf'Jr fu.nc1e-':" f.t..:t nod~,-c..n:'..i ·:t nu 9.t stille Orlo ~svr3rftets
01_~

r;h.t"to:riolinspektionens :Ued ols -= pn.1:i.. s.".1.11:wo Maafle son SoartillGriE:ts •::Jg

S0:!"J.i11c Vc.:lsone-~s oe; hai~ som P ~li;o deraf fri ta1;et Direkt0ren o:~ un,.,_er:!iro~tarerrG ved Orlo5sv~rftet OG Matarielinspektionon fLr den dem pa~hvi:.enc?.u Tj unestc nec1 1J11g o.:nt~en P.f irnlev''. :irende j\fo.ane c:. .
TJ ct f.H' en::vic:.o r.:: Honsj_::-tcn ef-'c8rho.arn~en at fri ta::; e c:e ve c: Or-

locsv JrftGt, Matari0linspck~1o~cn, Sccr~illeriet oc s~min~v~scnet
-.., jens t ,; :.::r·e111: ci Incu~1i.n:1:;r i :"3 Tv .Jrnc t for ,: c:n •· en pe.:.hv il1Jrn.1e Tjenes t c,
i ite-c ·'.es unkeltc Inr_;eni n·c,1• fcrto_;:-'3ter, se.a l '..m,-8 . ~ot nnsos p:--,~·. kr.:Jvet
o.i F. c:._syn til n..:i-v:-c.t ,3 Virlrn ..:,nhuc"ccrs vL~E.re .;1.fvilclinr.r.
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Nr. ~.287/1943 .

Til
OrL.. ·sv : : rf"\ c t.

Fra den hervær e:n;__~e tyske kooL,an<18renc~e .Aclr:iiro..l har man r.1oc..ta.g et
Meddel e lse om, Rt d8n tyske Kri~smnrine R: tor at t ~ ·e Sc vu rnc ts Skibe,
Materiel 0 6 Inventar i Bruf:, ucl on n.t J.e n 2- f.~nske Stats Ej 0nc:.onsr1J t dervecl. ber:J res.
Sn.n.fr ent c.~er fra tyske nili t2r5? r,:Iync. ir:;h0clor i dt:,1 .1.~nledninr r e ttes Henv enc1e:ls e til SDvi-.irn\_.;ts Institut i oner, vil (~isse he.vc Rt pa~vise
d e t omh e.11,:. lec~e I.1r:. tcri Gls nuv~;3 rendc: J:>ln.t s, uen at afholt e sig fr3. [Lt
ov e rlevere elle r 1:1od·~2..t;e Kvi tteriTiiS for ~i:;: r.i.t Gri Gll1Jt, unc~ e rskri v e .b.flevering s}-rutokoll ur ullcr p::..r. ari.cl e n Manc~ o :ei tc.::: 0 :::kti vt i :le tyslce Mi-li t -.;;rmy:1.L: i 6 ht; d. ers Ov e rtag elso ull c r Bru..__:; af S.JV:Jrnot tilh:J1·e11G.::) Materiel ellc1~ Gocs af enhver 1... rt.
Dtj tte r:iedJeJ.cs l'. Jt..n'.'VtH.: til Eft err 0tnint· u(,: Joranstnl tnin, ·•

:Silag 18.
Marineministeriet.

Brev A. Nr. 1221.
Journal A, Nr. 24 7/1943,

KøbenhaYn, d. 2'0ktober 19!,3\

Til
Orlogsværftet.
Da Søværnets militære VirkuoIJhcd efter :Bc::gi venhederne den 29 'August d.A. er ophørt og en Afvikling af de danske Værn er p~abudt fra
tysk Gide, vil en fortsat ::Premstillin.J af 1:rigsmate1·iel til Søværnet
ikke kunne oprethold.es, lrvorJ'or t:.l igang-:ærend~ J1rerastilling, Anskaffelse og Vedligeholdelse af Krigsuateriel -- herunder :::Ty:.1y;_:ninger - til
Søværnet ved Orlogsværftet, La-te:cieli11sfektionen, S0artilleriet, Søminevæsenet, Kompasvæsenat og Intendanturen vil v:nre at standse, hvorefter ~'unkticnær- cg Arbejderstaben ned bringes til det til de paagældende Virksomheders civi l e P1·odulction 0 6 nødvenJi 0 e T.Llsyn med tilstedeværende Beholdnineer sva:.rende ~~chov.
Efterhaanden som dette blivE::;r g6nnemfør1, vil det af :Marineministeriet endnu til Tjeneste hcldt0 militære P ur s on~l m.fl. blive meddelt Orlov.
Forslag til en AfYikling i Henhold til ovene taaend e imødeses indsendt snarest belejligt til Mini~teriGts God ku ndelse.
D~tte mGddeles herved t i l Eft8rrct1int~ og FoY.'anstal tning.
F.M.

Vedcl.

Bilag 19.

Admiral Dånemark
Oborwerftstab

D.O., don 6 1 0ktobcr 1943.

An die

Orlogs-Vaerft
København.

Betxifft~

Plane .
Nachstehend wird um Uberlassung folgender Plane gebeten :

2 Satze De oks plane d~r Schiff e P1;;der SkrU1.t-i u. Niels Juel
4
der im N8ubau bei f indl~~Chl,t:Torp LdobootG 750 to
2
der kleinl, r an Torpc dobooto (6 Boo~e)
2
von C.c:n Schiff c n I,iaagen, ·aGskyttl:rcn u. Islands Falk

(G8nt°jrulplane ).

Orlogsværft~t
l •~ 33/A .1211

11' Oktober l~),~3.

An don Oberwerftstab,
Admiral Dancmark,
F::.: edericiagade 16 5
·r

~\..

In Forsetzung uns ures Schr ei bons N1~, 1430/A.1211 vom
8 1 d.M. el'lauben wir ~ns Ihnen hierr!urch mitzuteilen, dc.ss die
in Ihrem BriE:f vom 6' d.1~·; . 0rw2.l;_nt en Dcc 1rnpl:;.nc der Schiffe
Fodor Skram und Niels Juel ~owie die Ger..s:r·a1ple,ne von den Schiffen Maagen, Beskytteren und Island s :~1 alk zu Abholung auf d8r Orlogsværft lie{~l:n. l,a 6 t:1gen ersuchen wi o Si e m1s Ihre 13i tt c um.
Plane ven denim Neubau befindliohen Torpedo b oote nicht zu lib e~mi tteln, bevar c.ie Verhal tniss\:l dur rierft in Ordnung gebracht
worden sind.

Bilag 21.
A.l.211.

Til ~tede:.
Fre:~o.ttenkapi tun Hildebrandt O'U'~ Berlin
. OKN!
"
Ihrvett enkapi tan PrUnemann
Dipl. Il16. Kalmutzki
01:J-.1
"
Kapt. ~. See Grtlnert
r,:B

Ing Lorentzen, La.ndesbeauftra{;ter
11

Schou-Pedersen

''

Clausen.

Hildebrandt indledede oc; sacue , at d e= sænkede Skibe nu blev hævet
og skulde ropa.reres. O. 'l . var i c::nhver Eenseende b1:;dst egnet
til at foretage Repar-a-Lionern0 --Clausen svarede 1 at Ing. Lor~ntzen skulde have Svar ,·.nga.aenda Arbejdernes Standpunkt --~ildebra11dt brød ind i I,1rumstillingen og sat;de afgjort 5 at, naar
Arb0j d.ernG vilde ud før e; <l o Or<lr ij r G.Gres Led ure gav, var ::. a.gan ganske klar, - su~ s k uldu d o blot hav o disse Ordrer.
Clauson oplyste Hildebr~ndt om, at Sagen ikke var saa ligetil,
gjorde Rcdo i·or Ansættel:scsforh old. (Tjenestemænd og kontraktnntag:ne) og Værftsforhold ( ci vilo Vær:t'te> og militære ~rærfter)
og fremsatte Funktionærerne s Standpunkt. Clausun blev forespurgt direkte om sit Standpunkt og so.gde, at det faldt samm0n mod Mestrenes og de øvri,c{c i 0j cblikk ut ved V':x3rftet værL.nde IngeniørGrs.
Hildebrandt ud-Oalt e , at d~t v a r

11

meu; l.,t g odt" mud sac.d .r-m ne Stand-

punkt8r, men hvis vi fik Ordre f ra E . M., - hvad s r.:. e. ?
ClLlUSGn - Sohou-P e d vrs en: Hvis e n s n~d nn Ordr e kund e fr cmsk&ff~s
var Sag~n klar.
Grlinert montu ikke un so.adc:,:J. Ordro b l 0v giv e t, mr"n kur.cl ~ ikke
først give Ord rt: til c..t s,3 nkw ~) ~d b wnc og b' a'_;v .f'tcr biV,.; Ordre
til ~t repar l r c dem .
Hildebr;~ndt forstod ilci:O dot s knrp_, S t c.nci.pm:li:-t ?.Ill1;'.1, .LTldE, de S.:.~n1kc de Sk ibe, te.l t e:. om sndr o St ~~t fJtj e nestemænd., u.e:r r~t u 1i 6 udført e d ere s Arbejd..., ·- f .Eks. J ornb ::.nl.,ns - ol; mu:nt c iøv::-igt

i k ke, at r~I~:..ri nG n h c vc.i. u haft Gr un d t il e"t :forutc,r;w Sænkning en,
da :i.na n ikko hr,v d o vær 0t

"ud o L! ft c r

11

r;i;:;:.tri11c;,1. dl,Yl

29/8.

Cl nusen-2t.L.Schou-P0d e rs un forklA.r e:: d u , :1t Tjenustom~rnl fra D.S.n.
0 6 Søvær110t ilekc Lunclo se.JllID.1..H1lit; n c s, omte.lto J3os.-J =tt e lson af
Hclmun og me nt e om Hildobrc.1ndt, ,t han i vort St0d. sikk8rt
vilde hav e indt r.:.t.S e t Sf'.llliilL. Stnndpunkt.

2.
Hildt.Jbr,·.ndt (htnvendt til d e. øvrige tyskt.; Herr J r) Sc-.t.;en var ikke
rigtib klar med H0nsyn til militære eller ikke militære.
91aus0n og _S•hou-P&derse~ opfordrudc i 6 un d' lforr-er til at søge
Spørgoma:::.let klaret i '. 'i .Iil .
Hildebr~~t~ Det vil ogsact blive bjort, mt::n Hildc.;bro.ndt skulde
først til B8rlin og han cmtc..l t8, r .-t de di..:.nsko StL. tsforhold
ikke vc:1r i Orden, men nu var han hE.;r o.:.; skulde he..ve denne
S,:,g mc.; d do sænkecl0 Gldbo og O.V. i Ord0n.
Clausen omtglte Ordren cmgan Lnde AfviklirtG f:i.' :. ril.ti. og gjorde:: opmærksom pa,:: forostaaende Afskc:dif;clsu af mellem 400 •- 500
Mnnd.
Hildebrandt sugdc 7 at de jc ligesom d~ h~vd o b osat Holraon o~sa8
kunde besætte Værftet OG ln.de Arhi..:jd0t udføre under tysk Dir ektion.
Clauu~p og Sohou-Podersc~ udtalte s2..mst urn110nde, at dett 0 sikkert
var on god Løsning ob opfordrodG ham til c..t udfør e: den--Hildebrandt svnrodt:;, 2.t Tyskurne undor int: en Omstændi gh.L-der vilde
indsættu -tysk Lc dGlse, mon kun kontrollere Arb._,jdet. Imidlertid skuldu hL,n sør6 o for, at in~;en nf' do Produktionsstedor,
do hA.vde Kontrol ov r, forbl uv uudnyttet. De var hor ikke for
d<.:;ros :!?ornøj olses Skyld, og ~fskedi 1;:: elscr og Hjems endelser
skuld8 forhindr E: s. --- Re.illerc.d,~ ovor Hjems endelse paa Orlov,
sagde, at on saadan Ordre var c.;n monneskelig forstao.e:lig Re ...
aktion, da .,riss c Bei.5ivonheder ondnu var sar. frisk i Erindring,
men sa.?.d!O).nt kunde ikke g bnnenføreD-····--Lor dntz~n ~nb0f ~led ~ , ~t

o.v.

foruden dnnsk civilt Arbejde fik til-

delt tysk civilt Arb 8 jd ~ (c~lv om d ett~ muligvis ikkG p~ssede
nndre danske Værfter, inC: til Porhr:,ndlingen med M~l\:. havde fundot Sted. Ho.n spu:r.\_.,t l; , om Værft c t vilde pnat~.1.c:~G s i 0 de:tto.
Clau~un svarede ja bortil.
Lorentzc::n vil Værf t ot OGLlD ~.=. par"tc.t!:· e: sit,; t !.t dui.ke dG hævede Skibe bare saa læ11t:_;(;,, at vi kc.n t :3tt0 d ,J.m - d·~ t er jo en Nødsituation.
Cl~usen sver~du n._,j h ~rtil.
DGrefto1· d:i.skutLr rnl c.;s r:P.teri '..!l ._, forhold, Adi:,ang til Værftets
fcrsk e lligo Afdelin{~;(;n :for i' : c dlcrnml;r c..f c1cn tyske Værnemagt c. t c.

Bilag 22.
~~01; e11hagen, d.en 7' Okto1rnr 19-~3 .
l.,E::lC. ahlsbc.c: o 1.
Hauptausschuss Schiffbau
beim Reichsminister fiir B.::wa:ffnung und Vestorport 207.
Munition.
L§nderb~auftragter D~ncm~rk
H.C. Lorenzen.

He rrn
Ob. Ing 1 C 1 ~ u s o n ,
Direktor d ~r Orlogsværft.
K o p e n h a g ~ n .

---------------------

Sehr ~eehrter Herr Claus~n.
Ich besta.ti,re unsere gestrige Unt\jrredung, dass c1.ie Orlor~swerft im~tc'..nde ist, nunmehr RE:pe.raturen e.n d.1:rntschen Hl:'.nclelsschiffen zu iibernehmcn und hoffe, dass wir dadurch in ~ngenehme
Gaschaftsverbindung kommen.
Ich wurc.e nun heuto von r1 em deutsch on B0rgungskommando t8lafonisch oenachrichtigt, dass ein [;ock cor Orlogswerft, ias mit

8inem U-boot gelegt ist, sobald wi~ moglich ~ehobcn werden soll.
zu diesem Zweck will das Bergungskommando das U-boot c.us dem
Dock here..usnehm0n und an Land setzcm. Bei der Durchfiihrung dieser Arbeiten stort ab&r eine olektrische Lcitl.lllts, und bittet das
Bergungskommandc mich, mit Ihnen in Verbindung zu treten, dass
diase Lvitung e..uf 1 oder 2 T:-i.ge 0ntfernt wird, llI!1 dns'U-boot n.bsetzen zu kon~en. Sollten Siu aus irbendwolchon Grlinden diese Arbci t ni cht c;.U.sf'i.ihron konnl;n 9 bitte i ch Sie nur dnrum, C.i o Lci tung
stromlos zu mnchen, c1ami t L1..as Personti,l c~us J3er~;un6 skonirn,:,n!'.Ps die
Loi tung verlegun um1 nSi.ch :8eonc: i 6 u.ng c.::.er ,.\.rb0j_t vd.b,..:1•r in ,:_an urspriinglichcn Stnnc. brin.;en kann. Auf c:.ic.sE: Wc_,ise werc:on ir,;:e;nc.w0lchu Beschnrli 6 ungen vermi0clen, und sowohl Si0 als auch c~iu
0.uuts chc S ei te wiirdon sich strikt F:.1-ll cli0 von uns gGst crn ~v 1_;roin~art 0n Bichtlinjen haltan.
Das U-boot wird 1or:'!.ussichtlich morgc:11 Vormitt'.",G so wc,it
soin, dc.ss es c:m Lan..'1 i::;esetzt wer r: on ke.m1, unc. n1lisste .~.enn zu
dies em Zei tpunkt c:.ie Lei tung stromlos soin. Ich hoffe, do.ss Sie
dam.it einverstanc: cn sind, und dass diGse Itassnahme von Ihnen ohne
Schwicrigkeit durch6 cfiihrt werdon kann.
Ferner bitte ich Sio, mir ,:io tin.ximo.lgrosso dE::r SchiJf e auft;eben zu wollen, ::1ic von Ihm:.:n ohne Schwieriglwi t repari ert worden konnen.
Hochachtungsvoll
Lorcnzon.
Hcmptsusschuss Schiffb:..,, u
Danemark.

R 'l f e r a t

af
0
Møda i ~arinoministuriot den 8 1 0kt obGr 1943 Kl.15°

•

Til St edu var:
fra dansk Side:

· fra tysk Side,

Rr..; f orant:

Viceadmiralen
DirGktørGn foT Orlo~sværftGt
Sømin0væsenet
Gøartill(:,riLt
Kommandørkaptajn LundstL,6n
Bonde
Kont or chuf Langs ~th
Diruktør Dolainsky
Korv ettenka pitan Hashagen
LandL,s bcauftragt c r Lorenzen
Trans latør Lund.

'
Mød~t indl8des mGd, at Vic uadmiral en oplæsv r følg end c ~kortG
Rcd ogørE.Jlsc for l _arincminist ericts Synspunkt E: r v 0a.rørcnd.0 Orlogsværftet s
Søartilleriet, Søminevæsenct o.l. ;
11 Muine Herren.
Nachdem ich am 13'Sopt emb or so it ons d8s kommandi c r enden Admirals D~nemark dartib er ori enti ert word on war, dass die dtinische
Kriegsmarine aufgelost und abgcwick~lt w~rd un sollte, habe ich unsererseits beztiglich der Marinewerft - di a s ~ ist na.mlich oin Tc il
der Marine - ve:rfiigt und demgumass in f3chroibcm vom 9/9 und 21/ 9
dem kommandierenden Admiral Danemark g eg onlib ur unseren standpunkt
klargel0gt.
Ich gohu davon aus, dast'3 dieso Schr Giben dc.n Herre:n bc}<:annt
sine";.. In Ubereinstimmung hicrmi t hab e ich di o Abwicklung d er r.:arineworft befohlen.
Die Loitung und IDJ, univur0 , abg Gs ehGn von ganz Vvr c inz olten,
die ru.it d(.,r J'urtigst ollung bq~onn,:;n1.-r zi vilur di:ini s chen Arb \j :. t en
beschaftigt sind, sind j utzt ihr0s J!ost0ns cnthob {j n, und es ist mc ino Absicht in di0s0m Sinnu fortzufahrl-n.
Wir (:;rfuhron indoss0n so oben durch :!urrn Ing oni eu:r Cl.:1.use:n,
dass dor Herr Landl-sbec..uftr3.gtor Lorvnzun sich bczi..l{~lich de,r St GJ.ltmg d ur Arb ci t er bctrefJ cnd cs ine E:tw:-.ig e R0pn.r _!t UT de r Vt.. rs enkte:n
Schiffe erkundigt hat. Herr Lor ~nzen sohLint im B~gri f f zw0cks Roparatur deutscher Schif'f'o in d ur We rft VGrfligung en zu t rcff on. Eu
muss somit ven s uitun der Herrn dio Absicht vorlicgen uns or u Richtlinien zu andern, und in l:l"1lchen prinzipi ell 0n Frn.gen ist Herr I:1-•geniour Clausen nicht zusttindig. 11

-
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Derefter henvender Viceadmiralen sig til Landesbeauftragter Hr.
Lorenzen med Spørgsmaalet; Hvordan ligger Situationen, set fra tysk
Side?
Lorenzen svarer: At det er rigtigt, at man har henvendt sig til
Ingeniør Clausen for at konstatere,·hvorvidt Arbejderne paa Orlogsværftet va:F villige til at foretage Reparationer paa danske og tyske
Krigsskibe, hvis de Overordnede var indforota~et h8med. I denne Forbindelse præciserer Lorenzen, at det er hans Ønske, at Arbejdet paa
Orlogsværftet for Tyskerne fcregaar under dansk Ledelse.
Viceadmiralen:
Tyskerne.

Jeg giver ikke Ordre til nogen om at arbGjde for

Kapitan zur See Hashagen~
stillet.
ViceaJmiralen:
Henseende.
Lort)nzen:

Det vil sige, at ~rb8jderne er frit

Jeg giver ikk0 Ordro til nog en i den omhandlede

Gælder det cgsar:~ for HandE:lsskibo?

Viceadmirnlen: Ja, dE- t kc.1n jog ik.ko indls.du mig pc.a. I øvrigt
anser jeg det endog meget vanskeligt nt trække en Grænse mE: ll om tysk
,ivilt og tysk militært Arbejdcl.
Lor1.;nzen:

Do har ikke gi vGt Ordre i mods r~t Retning?

V~ce ,:.~ dmiral en: Jeg kan hverken forbyd e Arb e jd orne og Funktionærerne at udføre tyske ArbojdGr ull or beordre dm dortil.
Efter fcrskellige SmA.e,bemærkningur:
Lor 0nzGn: Jeg ønsker ikke Værft Gt lagt stille•
K~pitU.n zur SGe H~shagen;
ordnGd8 Funktionærer bliver.
Vicee.dmir?.len:

Dot bedste vild e vær e , ~t de unde r-

J eg botvi vl er, at Mest:r an c ge.: ~r ind c~ erpae..

Dir5ktøren fer Orlo~sværft et:
turde ,ære ret nfgør end ~.

Hvem blivor Værftets Led~r?

Det

Vicuadmirnlen: Vil De indsætt e tysk Lede ls e? De endnu til Tjeneste værende Ingeniør er vil jo eftcrhac.nd. cn bliv0 trukket tilb age .
Lorenzen:
Led e r?

N~j, nødigt.

Vicoadmir~len:

Nuj

9

J~rm man ~klw

fr:1 d·:ns k Side skr-.ffe on

det tror jGg ikke.

Lor enzen: Hc.;11 and r . . Værfter arbt: j c. or jo c1. og fo:r- TyskornG og reparerer s aavel Hand 8lsskibe som Krigas kibc. Imidlsrtid forsta~r jog
se.c. gotlt, f'.t det for disse private Vi rksomh u .: ers Vu1.komm. f::; nde er kornmercicll . . Hensyn, f er ~ør sig gæld unt0 . Jog h~r fuld Forst~t.elsc for,
at Orlogsværfte;;t her indt :?..g0r o:n Særstilling, o~ ~ j C:: g ærf.:r og resp ekte-
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rer fuldtud de Motiver, der ligc er til Grund herfor.
Hash8:t$en, Jeg havde forstaaet, at r.Ienint:,en med vor Sammen!\ omst
her i Dag i første Linie var den, at vi skulde komme til Klarhed med
Hensyn til det underordnede Personelr- (Mestres og Værkføreres) formentlige Stilling med Hens yn til at arbejde for os i den foreliggende ny Situation. Mener Viceadmiralen, at d<=: vil fortscatte?
Viceadmiralen:

Nej, dGt tror jeg ikke.

Loren.zen; Jamen Arbejderne hør er dog hjemme paa. Orlogsværftet.
Mon de ikke helst vil blive i deres ArbejQe? De er jo dog for manges
Vedkommende bundet til Orlogsværftet med stærke, traditionsrige Baand.
DirelctørE:n for Orlogsværftet~ Ja, der er ingen Tvivl om, at Arbejderne føler sig nær knyttet til Værftet oc; gerne vil fortscette at
arbejde der, men kun under danslce Værkstudsfun:irtionærcrs Ledelse.
Loren2on: Vi er altsaa i den ubohagel:ig2 Situation, at Arbejderne formentlig vil sige. Ja, o0 det l1.,dcnd 11 Værkstedspersonol: Nej.
Viceadmiralen: Ja. Efter d8 s2nc.,sto ~~ildrag0lsar ind.tac-or Marineministoriet det Standpunh:t, at vi in,g011 Ordrer giver, e,ftcrsom
vi i Henhold til Admiral :Oanemarks Bust GiillllulGc skal afvikle Søværnet,
og fo~di saavel OrlogsværftEt som Søartillcri ct og Søminevæse~10t o.l.
er int8grur0nde Del~ af Søværnet.
Dir0ktøron for OrloGsværftet h~nvis 0r t il, at Orlogsværft ets
-------------~---Mestr0 paa ganske faa nær samt nogle :.: aa a f .J ledende, teknikum.ud8

dannede Konstruktører er Tj i:Jl1estomænd, og ::i:~ dette ogsaa gældGr ca.
Halvdelen af v~rkførerne. Den enden H~lvd0l af Værkførerne (Undermestre og Formænd) samt Størstodelon af dv t ulr:nikumuddaruicde Konstruktør~r og T0gnure er ansat p as Kontrakt.
Dole.insky ønsker en Liste ov tJi~ Ant r~.l~ e:th. a f du paagæld E:. ndo Tj enestemænd cg Kontrnkt~ntagne.
Denne Liste udbedGr Lor c;nzen sig H f Dir,:. 1,;: t øren for Orlo1;sværftet, der lover e.t anmode Ingeniør Clrms(; n et fJtille 1:: n saadnn til
RP.1:1.dighed.
Hashagen havde tænkt, ~t m2.n skuld e fo r n~ ~dlu om Mestrenes og
Værkførernes Stilling, men en sa~:idnn Dr øfte 1s tJ IDe,d Marineministeriet
var efter det hidtil i Seg 0n fremkomuc n8tur~ l rvis overflødig.
Lorenz~ og gashc,gen foruspurg t e , hvo1d,..n m•J.n havde t~enkt sig
Værft et8 Arb e jde i Fremtid~n.
Vicondmiralcn: I Henhold til d (:; n c.f _; u: d r-::.1
stemmelse om det danske Søværns .Afviklinc Yi l o.J_t
b 8jde ophøre . .Af Hensyn til Arbejderne v:i_l ~'.e:t ·~e
Sr-i .aledes er .Arb e jdot pae. do 2 større T0r :p odob3,~,c;.e
0

Db'. ncmcrk trufne Bedansk mili ti:l:lrt Arskt: i flere Tempi.
standsnt og en Del

-
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.Arb-3j dere opscgt til Af::Jkcd. ..~rbL- j det p rrn dv 6 IIlindr8 Torpedob:.:i.adcvil bliv e ste.ndset i Løbet ef faa Ugsr.
Det civiltpræg edu dg.nske Arboj<le vj_l blive fortsat.

IIrtshagen:

Bygningen Lf Fyrinspuk:::ionsskibet henhører vel under

sidst11cevnte Katogori?
VicG!1dmiralun:

Derm(:;d or jeg indf o~cst ~-~~t:t .

Derru ~d hævtdGs Mødet.

r

Ji 1 :.i.: : 24 .

Orlogsværttat
13

1

1437/A . 1211 .

Oktob__,r 1943 .

Hermt-d 4 Bilag.

Til

Und8r H8nvisning t i l ~._urinE:;:_tini,3t e::r i\., t~ ::i •• rivel..::;s F1~.

l2::?l

Jour nal ~h·. A.. 247 /194 3 af 4 ' ds. ti lladt.::r \. rlogsvæ1·f T-1-.Jt Ll ig herved
u.t f'orE.Jslaa folgcnd ,, :
Alt .Arb e jd ..:: (ir clusivv Oprydni J.if) J-, l:::: !rknings- og . . . ons ...:rv&ri:ngsarb...; jdcr) paa Torp0å.obaadon0

11 fo:iju.dL:n 11

og

og J/ML

11 Nymt'en 11

brir,c:8s til fu1 d ot:1n"!. dig OpJwr den 20 1 Ol~tober J.,.A , og pt1a r: T/41

do n l' · ovcmb ~r d.A.
Iværksættelse af ove11staaend.c vil I.1<:ldfør0 AfLkcG.ie.~clscr af
Arb0j LlvrE.: omtrent som ani'ø:r·t i neclbnstaat):ndc Tabo.l:

-------·-Euandværkore

Fag el. Værkstt.d

Maskinopstil l~re ....•
Kob bui-·smL.d~.

Cl

~

ModolsnGdkerc . •......
Gtøb~riurbojderL: .....
R.ed ulsmedu .... '·
Maskinarb0jdere •.....

......

El ~ktroo p stillcru •...
Sm ed -,

•

•

Ski b .,J. ,,

~

~

' , ·1.

•

•

4~ a.

•

•

•

•

•

0

• • • • • •

Svejs (.. rE..: •• , .•..

o.

c

•

e

•

•

•••

I.i as:itinopstillere •....
iiodulsn0d k0r t: ••......
Støberiarbejdere .....
Kedelsrn.C:.du
~·l.kkumulGJLorv~.:Jrksted.v t
•••••••

-L'l...ob 12, (;l"f,.,. ..

t.::de .........

o

<'I

o

•

0

••

InstrumGntr,.1r::.~;l. r G.....

3

19/li)

3

11

5

19
28

2

10
,.,
f

3
1

25
10
16

20

-:,
...J

1

11

C:·'

20

'7I

7

5
1
I)

s ·_i bbygg Cl'(, .. . . ......

25

20

Svojser0

10

I1askin:~rbe ,: d0rG

•••

0

•

·····••e-•t'I··

Afg11ng

21

16/10

144
2 ,_
')

19/10

23/10
23/10
26/10

')7

23/10

26/10

i:r::'
j
)

l '.)/10
19/10
20/10
23/1.:,

,

,

~:ato for

19/10
ll),,/ '1-I)

,-)

3
28

.Arbejder e ialt

19/10
19/10
19/10

(

~

•

3

16/10
16/lu

15

o

••••••

Arbejds- · Dato for
mænd.
Afgang

I

2J/10

23/10
23/10
23/10
23/10

'

26/10

------·- •·
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Pr. l' Nov em!.1e r <LA. vil det er. . dvic1cr,_;; være rmligt
6 Værkf' ør~ru i f ors ·k,..: lli._9; J Værksted8r.

n.t undværu

2.

Forud rm 1i.fskedic0ls e rne i Hc:nhold til Tab e l len vil cl t: t muligvis
bliv0 nødv~ n digt i Perioder indtil l' Nov~wb~r at for a t ng e ydurlig ~re
Afslrndigelser grundet paa Fc:c)rdiggø:!.'ols on F~f civilt ~~rbe j de.
Saafremt Standsningen af Arbejdet med
sQJil.t 3/ML og 6

T./ 41

11

Nnjaden 11 og

11

lvymfen 11

g øres cffoltti vt paa Konstruktionskontoret pr.

l' November d.A. vil d 0r af TLgnestuepcrsonel kunne afskedigGs ialt

9.
Af Kontorpt.Jrsom,;let inclnoiv1:; 1?crson:... lu put. Ordre- og I'riftokontor kun dur p :1a Grund af ov e nnævnt e ;,.rb t jdcrs Stn.ndsnins undvær e s
ial t

ca. 10 fra l' J e.nu,::.r n. ~l.
Anganend <-1 d e t

i ForbindLlSE:. me d Byc ninr:011 ~-. f ov ~. v1-avntL Skibe i

Ordro værGndc I\ie.te:::·.i c l o:; Udruotnings g Gnst o.i: d c, till -::.d c r l'l~!.n sig ::>.t
·/ ,henvise til m0df ø l ['" LD dt.; .3ilag og udbed e r sig C:,rinemini.:. t c:ricts ...i.fgorclsc. P.f, efter hvilku Principper e n Ordnir1g h or skal søg1::;s g e nn omi' 0rt

9

idet Opmærksomhe den i s ær h 0nlt.:dos paE', Turbinee.nlæ,_;0 ne til "N'1.-

j ·.d en" og

n orie-t til

11 Nymfe n 11 ,
11

6 T/ 41 og Mot or e rn e til 3/ML, samt Hja3lpemnsjri-

:N":•,j :'.'. d ~n 11 og

11

Nymfe n", for hvilket 2 ' Rat e if ø lg o Skri-

velse af' 7' ds. fra Firrna ~t ~{ . .3 .Lars e n u dbed ,.:: s sn::.,rest b Gl o jlig t

"/ .jfr. v e dlagte Kopi.

,

Underbilag til Bilag 24.
Liste over ikkt: effeir:tueredo Ordrc.r til 2T/1940,
Ordre Nr. Dato

Firma

Vare

Antal

Rest at levere:
Antal
Værdi

·- -----..,..K.6393/39 27/7 Lnvel
1939
~

. 6395/3.9 lg/8 ~~tlaa
1._939

M.6433/39 27/2 L~vnl
1940

r.m:.

23/9 Laval

()

22804,00

Turbiner

2 Sæt

Turbo-~~ondensat.-og Smøreoliepum1} er

9 Dtk. 9Stk.

Oliedræn•~

lStk

587.700,60126,55 l' Rate
betalt
fob x

pumper

5

Stk. 5Stk.

7/3 Laval

litu1dstykker

6

Sæt

61133d/39 194.!

16/3 L2.val

Kondensatregulatorer

4 Stk. 4Stk.

MI{.144/40 15/1 Thrig o
1942

Anker- og

2 Stk. 0

7920,00 3 'Re.te x
mangle~

Forhalingsspil

2

Stk~ 0

4680,00 3 1 Ratex
mangler

6433 b/39

MK.
64330/39
M.

1941

1942

Capstainspil

144a/40

10/3 Thrige
1942

S222/41

7/3 Birkodal Korafurunlæg
1941 & Storm

MIL

MK.
2732/41

r.'K.

23/9 Lavnl

1941

2 o/ 2 1~~ val

0

til Luftsugi.;re
Kondensatpumper 9 Stk. 9Stk

~urbo-Fødepum.per, ReservGdele

2 Sæt

!

2871,78 l' Rnte
bete.lt
fob X
l' Rate
15917,19 betalt
fob X
10794,27 l' Rate
betalt
fob x

1100,00 Restbet.
for Opsætning

0

11 Stk. llStk. 114263,25 l'Nate
betalt
fob x

2732a/ 41

1942

Pum.p ah jul
T;:atningsrinp; E-

2

l\'!:K.

19/1 .Atlas
1942

'I urbodyne.1110 0r

5 Stk 5 Stk. 62~96,67

5589/41

s.5696/41 13/11 Honz0
1941

E. 185/1~2

1/7 SiC:Jmens
1;42

E. 381/ 42 25/2 Titan
l', ~ r,'

u ~l>-

o

10470./42

( '.J:urbin~r)

Ud smedning
af N"r.c:ler

Stk. 2 Stk.)

1185?81 fob x

4 Stk . 4 Stk.)

Stk .

Stk .

379600

178123

l'Rate
betalt

6010,00

RorviGer-og

Stvr\.,t s legrafa n 'lci3.;

2

Stk

2

Stk.

Dym:.moer

5

Stk

5

Stk.

6/7 Viggo
StaRlfle.nger
1942 Petersen

16041,67 l'Rato
betalt

934 Stk 501Stk.

928.938,92

2.
Ordre Nr. D[l.to

Firmr..

..1-~n~e.l

Ve.re

R<::st e.t lC:. vere
./1.ntal
Vwrdi

.AnnLi3rkning

928938,92

MK. 2511~/42 20/10 DE:. For- Ventiler
110S tk
1942 JB'ti1~t. (.n.ducer2: odo)
MV .3581/ ~2

4/8

.A & 0

194~

Johansen

MIL 3773/,t2 16/1
1943

Neergaard

8Stk 8 Stk)
16 Il 16 li )
37 li 37 li )
1r3 m
43 lit )
12 Stl-· 12 Stk)

Kæder
K.æd. el1~: ul

1~.æcor
Star.-.ldrev

.Aage
Hempel

Drivskruer

!.'.C.:~. 4211/·~2 14/10 Holle1942 stm

FødovandspUillp(jr

E. 5081/ 42

21/1

G,::1w-

Gener,· . t orGr
Transform?..tor

rt.:. tor

193,:. , 00

2 f tl . 2 Stlc

19~2

19.,;-3

4t·15 0,00

l' Rata
bot :.:.lt x

Samule- Glim.m.urmodwitz
stande

1'.t\r . •~Y3fl/42 30/9

250,00

Vandudlu.dcre 18Stk:. l8 Stk.

Led

MK.3909/42 16/9
1942

9S tk.

25 St k . 25

11

12

11

It

)

2

11

2 "

)

12

26536,00

)

l\tIK.5720/42 10/11 Lmnvigh ~c rtc J1..,rnfl :ij°Q St -i-6 Stk)
1942 Muller&
~
j mn
)
Munch
~· 10 Stk )
•

2 mm

J

sorte J C;rnpl 4800 kg 320 0 kg~ 2 ~ic39 ~ 40
2

c alv.
MV.6386/42 4/2

1943
· S. 6492/ :i2

1943

bøjel.Slnnger
( Tombal;::slanger) m/Ledn.

14/i~

Vie:go

19~3

Petcraen

22/1

Isidor
1,ieycr

,
' ) / I ...,.

3·

1943
:re: .1439/1f3 27/4
S .1620/43

1~39,8/J.

2 (J°ci_...

96stk

c,Q

,~•J

Termometr8

2J

Viggo

1943

Petursc.:n

9/~

Trium

Armatur,Jr

20

11

8 "

7

li

13-;.

:1

2

li

2

li

990,00

26

11

26

11

257 1,, on

4180,()()

Vontilatoru:r·

1943

li

12, 60

K,,delstøt-

turør

Holgt:;:>:

Gin J o Skulil-

Nielsen

Ildslu:"n. npp.

frit tysk
:f J:aciJns e x:

200 ·. 10S tkl 8000 Stk

656la/42
•

)

16/12 Henzo

~.IV.

~rrv 3 r7 r:

)

8 Stk 8 Stk

v;m.J0r- tølgedu St~nlgensm1 ri:;.ge for
696stk
Flc:.Jlg8SE'.C.,l.

1942

_,'1

Il1Ill

J.48 Stk 0

18/12 Dansk
Dnf oleum
1942 Asfalt- culvbel~ ·u.
fabrik,._

MV.6528/4-2 2/3
s.6551/42

Viggo
Petersen

It

- - -·--·---

1021000,69

3.
Ordre Nr.

Dato

Kl'f..1966/43 17/4
1943

Fir.u1a

Dansk
1::1s ki_n ...
pakning

Vare

Kobberstrau- 3 Stk
lerør

M. 2010a/43 20/5 Ehrhardt Asbestkl,Bde
1943
M. 2077/43

17/6
1943

Titan

r.~. 2697 /4 3 16/6 Thrige
1943

P..cJst at
.A:1.to.l

.. ~ntnl

750

'

~

Shuntmotorer

2 Stk

Shuntmotorer

4

8437 ,50

fil

Stk.

1280,00

t~ Stk.

600,00

2

Stk .

J ~l1l!lå::

1021000,69
8 Stk
312,00

750

D.

levere
Vcardi

iY.[.3127/43

19/6
19.c,3

Løwener

StaRlstøbegods

!vl.2176/43

10/6
1943

Holger
Nielsen

Skumslukkere '1- Stk : 4 Stl:)
Ladninger
8 Sæt 8 Sæt)

S .3170/43

25/6
1943

C.B.
Hansen

Montering
af Sofaer

s.3233/43

25/6
1943

C.B.
Hansen

Portierestof

48

s.3 412/43

5/7
1943

Holstebroe

Yalelanse

5ostk

M.3591/43

9/8
1943

Københavns
Emaljeværk

Mærkeplader
394Stk .. 304
,, Stk

576,60

s .3606/,;.3

16/7
1943

.A/S c.

Møbelstof

'-~24, Bo

M.3713/43

22/7
191t3

Georg
Voss

Spiralfjedre

S .4032/.::.3

16/8
1943

C.B.
Hansen

Gardinstof

E.4149/1~3

23/8
1943

Antomatic Stikkontaktdaaser 2 Stk
Stikpropper 2 il

31/8

FriisEtronitMikkelsen pl'.~d or

E.4263/43

1943

Olesen

72 Stk 14 Stk
-83 8 1""..g

3 st 1{
m

2300, 00

3 Stk

48

925,oo
1896,00

IIl

5ost:{

10

r.a

2·'.,

Stk 2;; Stk

14

m

58

1521, t~l

10

1075,oo

I:l

J2t1, 00

1.;. m

,:c 27, 00
)

2 Stk.)
"
\
2
"
i

St k 5[1 St lc.

244,00

102,90
1C4lt~ t1r 6 ,90

=- :- ; :!": ~::-::;~=== =

x betyder ekskl. Krigsassurance.

==r-:-:=

r 1:::'."

Und.c:l.'bilat~ til Bilag 24.
Liste over ikkE ~ifbktuered e Ordrer til 6 T/19~1.
-------------------------------------------------Ordre No.

Dato

Firma

Vare

Antal

Rest at, levere
.H.ntal 1! Værdi

AnmQrkn.

~

IvIK283 2/ t,l

28/6
1941

A/S Atlas

TurbinE:r

s.3393/41

28/6
1941

Lemvich
Mlil·ler
& Munch

Staalma-t~rinle

22/8
1942

N.• K. T.

Kondensator-12Stk
rørpl3.der
Rørbwre12S tk
pl·1 der

12Stk) ~ 18259,50

Kobberplader

46Stl•::

_\..
Mtr
400la/41

intet 1~52000,00 l'Rate
leve- ,
betalt
ret

2559,01

140 t

X

l2Stk)
)

)

MK.
4003a/41
MK.
•l002'1/41

24/8
1942

N.K.T.

1/6
1942

Nordisk
Brown
Boveri

46Stk

Kondensntor"
rør
8000

11

8000 11

11

12 11

MK.

,a54R/41

1VIK4965a/41 25/8
1942

N .l~.T.

Turbiner

Yellow-

12

1 Stl

:99.865,28 l'Rate

;.) ute.l t
x e..b Værk

1 Stk

370,50

5.733,75

plade

s.5363/41

23/10 Isidor
1941 Meyer

sørnløse
708 Lg ' 420Lgd
og svejste
Rør

s.5911/41

15/1
1942

Anlcce

Jernkontoret

MV 6714/41 20/1
1942

Bergsøe

25/2

Lemvigh
Ii liller[_;
Munok

Martin
Staal

Ruhrstaal

Staal

MV 904/42

1942
l\!V. 943/ 42 17/3
IIW. 943a/4! 20/4
·1942
1"~lL 966/ 42

s.1287/42
E .1753a/~;2

7/9

3/9

19:~2

18Stk

i
l·

5. 741,36

x

500kg ;· 1.325' 00

..

Siem-HtS

21 t

420

158,09
kg

185' t

5,8 tl 4.153,72 fob Bre):.

).

30/12 Berendsen
1942

1942

18 st 1·

Drivskru ar

Holstebroe Beslab

N.~.T.

Kabler

6 Stk
1540 St l
125 Sæt

6 Stk 43.954,71

95 Sæt , 1.881,00
7425 m i9.761125
1.593.240,21

men x
X

2.

Ordre Nr.

i ato

Firma

Vare

Rest at levere

Antal

An-tu.l

Al'lD.c,rkning

Værdi

1rBp. 1593240,21
~.IV 1983/:..2

5/5

N. 1~.T.

1942

29/5 Lemvigh

~!etallc:r
.,~omp~nsc.t i cnsmQ,tbri2..le

6285

9893,75

t.:g

Kompensa-

tionsmate-

riale

Sta~l

(,50

283, CC

1

22000~00

1942 Eiiller

c. r.l u...11. ok

't

TJ!~ 33;.6/42 29/10 Wm.Jør- Vridnings-

1942

J,1 V3409/ 4 2

1~-4§

I,IV3862/42

l<+/0
19,~2

MK4652/t"2

MVtr836/t,;.

gensen

indika-

1

Sæt

Sæt

torer

X

Be r;; søe 1':".etaller

19 t

Lemvigh Staa l

5o

liiiller
l " .tiunc.r.

-t

2 t

5066 ,t~O

1.)572
Kg

5301,12

18/9 Løwener Sta::1lst019~2
b e go d B

2 1,

2 <',

Stk

Stk

:.6/10 Jernkon•- rust:rrit
194 2 tor et
Stu~l

12

6

St !:

S tlc

i,:v5213/4 2 10/11
19:.. 2

1-'iK5688/~~2

.-:ete.ller
Korr:) 0:;1sa.tionsm3.t e ri::.le
Ac"gt..
H~npel

I:rtv-

s k ru.er

3?J25136025
Kir
o
II l',_C"

1053,50
61949,72

J8/8

Viggo
P\;ters en

18/1
19,13

J em

1:.

Lyngby

Tcmbeksl•:,ng ~r
] moPum.:p er

t i onsme. te-

8
Stk

Il

rie.l e

8

1.' Rate betalt ab
Strømme n

Gtk

I 1s

18

~

Gtlc

6

!,

6

~-tk

l

Stk

i
I

X

2970,10
6360,00

Stk

I

t
13/1

19.1-3

6/·~

19-i-3

L:~wener

Gummiforinr er

28
3tk

Rullc::,kæd~r
S r.~ml(.;-

12

Sones-

led
·•-

, ..

r

li •. \. • . . •

K.IlV.

1632/,~3

,~15 ViG :·o

1943

Kr.11739/43

Pot .... rsen

V1gg o
Pet (.;I'S en

1

L0 d

30

::.,tk

Alæoinium- 2"Q.;
~l · ,cl er
St.,:
~~ cr·.r.10.r;;,.:: tn"

20L,

Stk

6

HGrm2.n
Sv1:,:r. . d.s Gn

7/f.
1943

8988,00

f

Hilh.

son
S .1408/ 4.3

f 28
Gtk

t

Armaturer

St ~--: • ~
2 8•
Stk.

~

i ~u

~ 3O
~ ;-.;t i_

I

1721

~ 3tl::

f
!

J

·,~u ~
1

56833 ,·, 2

192
~ti

S:k~,~L 6~

Stk.

e kskl,Told
I::nportP.fg ,
Pr1.:.gt Ston ~~holm•-Kbhvn.

I,

J.liIK6 ,~ /Ir 0/ 11 2

.L~o-r.p ens n-

t;,

l

1943

frit paa
Bane

1,~31.~d 8
59100' ~; 1)
17063, 00
1920556,25

3.
Ordre Nr.

Date

10/6

1943

f/5

Firoa

Holger

Vare

.Antbl

Trsp
Sk1~1i.:.slukke- 16Stk

Bastian Stcve.n:;or-

Stac:~l

1~43

r:: ·• 2 2 91/4 3

28/5
1943

Bergsøe Rødgods

KM2400/43

14/5 U.K~T.
191l3

M.2831/43
I:~. 2906/ 4 3

Bo

m

17,6

31/5 Bastian- Rustfrit
1943 sen
Sta ~l

kg

Irn~3301/.i3
M,3325/43
M. 3 634/ 43
M,3792/1·3

s.3867/43

s .3906/43
M. 4048/43

80 o

4108,00
46953,86

29315,00 Kompensationsrmt.

kt:;

969

I

969

kg

kg

9540

6590,60

16/7 Mey&r
1943

Ildf~ste
Sten

95L;.o

19/8

Pr~lrninge:r

2770
.... ,

2770 )

588

588)

r:i2

m2 )

Viggo

1943 Petersen

Stk ,

14/7

1943

Løwern~r Tilbringc-rpumper

8/7 Burnoi-

19,.3

29/6
1943

ster &
Wain

N.I{.T.

BeLrbejd-

ni1~ euf

')Q,1

)
, )

6

St!.c.

6

6
Stk.

Stk .

I.lote.ller
Kompuns [..-

86.:~o ,oo
9030,00

1070,00

1c629,oo

?

Stk

12/8

Viggo

.arDr.i.tur1c:r

175

1943 PE:tursE:n

0

St l;:

Løwener Stue"lstøb,_,-

gods

~/8 Løwoncr

1943

Stcclstøb~
gods

7/8
1943

Løwl::ner StaE.lstøbo-

16/8

N.K. T.

eods
Ii1oEforbron-

And0l i
Vsrktøj

Korupensationsmat.

tions,:J.nt.
VGntil ..1r

1943

0 lo

6

& Cohn

1943

11800,00

~-'-kT )

Rorstaraner

19/7 Weilb3ch Skyde-

Fragtreeulering

)

Stk .

19..;.3

30/7

18810,12

StJ{.
m

.1..,

Stk

s.3096/43

9200,00

14500 1,i,00

20,~

M.2998/43

16Stk

17,6 t

t

Metaller
ieompensationsout.

Ano@rkn •

1920556,25

Nielsen re
sen

M.2760/43

Rest e.t levere
.Antal
Værdi

2

Stk.

175

1i 8

,~ C1
~~ ·t ~;~

12

923 9 ,60

E/bh. .

St k

s-,-::1.

1850,00

L'r8'10

9

95

ti

1;~

re ._. -

i.."' ., ... _ ..

,-/

472,80

V

Stl-: .

112,80

20

cctrn~d

12,00

Inclstil-

linr~s OL1k.
S.4230/43

16/9 H1.;nze
1943

Uds:wedning 315000
P.f' NaglE-r
Stk.

3i5c,oo

1()535,40

Ei•'.;~' .

2103897,82

4.

Ordre Nr.

Dato

Firt1a

.Antal

Vare

Rest at levere
Antal
Værdi
Trsp.

2103897,82

6 Stk

6 Stk.

192,00

Løwener Staal støbegods

24 Stk

24 Stk.

3540,00

22/9
1943

Løwener Staal støbegods

54

Stk

54 Stk.

1970,00

22/9
1943

Løwener Siaalstøbegods

24 Stk

24 Stk,

938,48

M.4511/43

16/9
1943

Soania
Vabis

M.4570/43

22/9
1943

M.45'71/43
S,4577/43

Tandhjul

2110538,30

=====z=====•=
x)

betyder ekstl. Krigsassurance.

Anm.ærkn.

Underbilag til Bilae 24.

Liste over ikke effektuerede Ordrer til 3 IIL/1942.

-----------·-------------------------------------Ordre Nr.

E. 66/43
s.3696/43
S.4228/43

S.465C/43

Dato

Firma

25/3

Thrige

Jævnstrømsdynamoer

l~/9
1943

Frydenlund

Lanterner

1943

28/8 Secure

1943
29/9
1943

Holstebroe

Vare

.Antai

Rest at levere
.Antal
Værdi

3 Stk.

1 Stk. 2.320,00

12 Stk. 12 Stk.
9 Stk.

697,50

9 Stk.)

Skydedørsgreb
Gelændersøjler

5,~ Stk. 54

Messingkroge

75 Stk. 75 Stk.

)
Stk.)
)

341,55
38,50
3.397,55

Anm.

rirARI.NEI.UIHSTERIET

Brev A, Nr,
Journal Nr. A.247/1943.

Køt enhavn, d. 14'Oktob Gr 1943.

Under Hensyn til det fra tysk Side fremsatte Kro.vom Afvikling
af Søværnet vil Fremstilling af dansk Arigsmateriel ved Søværnets Institutioner samt al øvrig militær Driftsvirksomhed være at standse.
Personellet, saavel Tjenest emænd, kontraktant~g et Fersonol som civil e
Arbejdere vil snc.r 1:J f:lt dcreft0r v@r0 o.t hjemso nde i det OmfarlB, det er
gørligt undGr Hensyntagen til Afvikling af løb1:::nde Ordror paa civilt,
dansk Arbejde sc..mt regnskabsmæssig Afslutning m.v.
V0d Porsonellcts Afvikling vil følgonde Retningsliniur finde Anvendelse:
Dor meddeles eftor nærm ere Indstilling Tjenestemænd indtil videre Orlov med Lønnine af Marineministeriet.
Der meddeles kontraktantaget Personol indtil videre Orlov med
Lønning af paneældende Institution og
Arbejderne hjensend~s med en Uges fuld Løn - for saa vidt overenskomstrnæssig Opsig8lsosfrist ikke kan giv es - cg oppebærer dereft er
Lønning i Lt Ugl,;r, svarend e til ca. 2/3 nønning.
Nærmere Enkeltheder vil s enere blivo fasts a t.

Bilag 2€..

c. :··r. 5568.

M.AR!NEMINISTERIE'I'.
'
Den 20' Oktober 1943.

J. JY:r.

C 525/1943.

Til
Orlogsværftet.

I Fortsættelse af Narinewinistoriets Skrivelse af 14' ds.,
J Nr. A..

247 /194 J, vedrørende Følgerne for Funl:tionærer o .1. under

Søværnet paa Grund af Standsning af o..l.lc mi1itære Arbejder meddeles følgende.
1.
Hvor de nævnte Arbejders S ~a:ndsn~_ng giver Anleclning til
ledigblivende Tjenet3temænd eller kontraKtantagne Funktioruarer
rneddelee eaadanne Orlov med i'uld. Løn indtil videre.
Tjenestemænd medceles Orlov af Jl/l!.' ,rinc.ministeriet efter
Indstilling id den p3.P.galdende Insti tni.;ion.
Kontraktentaget Personel 1... 0c:,: el us Orlov af den ?a::.gældencle Institut ion, og Indb ~retning hGroF.l s lcer s nritidig til ~Ia.rineministeriEit.
2.
Pn2.. Konsiruktionskontoror o~ r:.·or;n ostucr ophør e r Arb e jdet
v0d:rørend1., militære Nyby 0_~ninger, :c:ien øvrige foroliggcnde Konstruktions- og Tt.:gnen.rbc:jC::.E.r f@rdig(:s øres.
Endviduro udført~s Rettelser nf ældre Tegnincor sr..rnt Arkivarbojdcr og h jour-Føring o.f teknisko Oplys11i~0r og Databøger vedrø~Gndf.; tidli~0re udførtG Arbejder.

3.

Roghskaberhf.i vedrør0nde C..E. sto..ndsiJde Arbejder bril'lt,es til
regnskabsmæssig Afslutning, Oi; Rcgnske.b0r vudrørende c.e :fortsatte Arbejder vid~reføres.
4.
Der oprettes en a ller fl~re Konti, hvorpa~ de forGkcllige
Arter af Afvikling suu.{; ifter (HjGns c nc.ulse r?.f "i..rbejderc:, Orlov
til Funktionsrer og antet P ersonel, f or sn~ viQt de sfholG0s
a.f Driften, særlig e .Afviklint'._s suc.._;; ift ur s :'"'.o..r:ion Konservering o.f
Maskiner og andet Materiel) fores.
Ved.rorGnc:.e :~e paa nævnte ..~fviklinl~s konti konterL.de Beløb
udfmrdit;E:JS mur.mec:svis Refusionsbt:rc-::nin':Gr mw ll pnssend G Specifikation af Bclaben0 til Marineministeriet.
5.
Ved Mf.;dd e l e lsc af Orlov vil (l ur ·:.f c~o pa.agælc.end e Funktionærer være at n.f,_; i vo E:n Erkl!::Jrin;_~ o:'., ··. t _, e owr; eri.Gnde vil r.1ec1dt.:lo .Mr-..rino:c:iiniste r iet, s :.~:·.frcJJ.t
c1. u p :.f..:t .-:.!·:, eI siv ful:'. lønnet
BeskJ:.Jfti(;els 1:.;.

_: . !~1'.

iV!ARINEMINI'·. '.~ ERIE'I.
Købcnh[.vn, <.:. en 20' Oktober 1943.

"5583.

Journal

~r.c,525/1943.

~['il

Orlc :· sve,;3rftet.
'- ·
I li'orts:.Jttelst: nf Iviarirn,m.inisteriets f>h:ri velE-Ll

;1,f

14' c:.s.

Jotu·1w.l Nr. ~ ... 247/1943 ve:::rorent.c: Folr_;ernc for .,:;,rb,:.jdc:r:e 1.1.fl. pao.
Grund nf Stunc.~snin,_-re::n E~f ·.~lle mili tb3r8 .i:..rbej c.~er mec'.(:.eles f::,lgencle:
1.
.Arbojc1. e re (Hn.c.n•:værk'--:rE::, 11..rb<:::j,:sm:.--clnr~, kvinc1..E::li_:e .. ~rbojc'.ure og j_"";.C:Jngorin1~skoner), s01r: bliver ledige U\len e.t hL?E:: erholc:.t
ovor1::nskor:1stn:.rnrJii_~t Opsi,-::c lsGsv,,.rsel, hj (:.DS onc1.0s OG 0~1p0bærer int~til Opsic elsesvarsl ots Udløb en TL..1eb Gt , .line:;, C.er cv: ,rcr til (~en,
c:.or fremg aar c..f r~en for afvigte So:o.r:wr ;--;ælc. e n0.o FeriebGt.~.lilli..1, plus
gældcnc~e DyrtiC:~stillæ1.; for Hac.ndværkE.:r-\:,, ;;.rb0jc1..s:mænc., kvindelige
..~rbojL: er\3 o.e.v.
Denne Tiraebet a liDt.~ y d. es i de da~-:; li·~v J..nta.l ."lrbej c1 stiwor,
der sv::.:.rcr til 42 Timers .,;,rbej c1..sw_;e l:i.e cl we c k-i..nc.1. eller andc.n hit1.til
E;::Jlr1enr'.e i ...rbej ,:~st\:_;c ,

-

2.

JJbej t r:r1:;• som bliver le r~i f:: e, hjensenr::. us o~· oppebærer i
int til 4 Uger 6fter Udlobot af overenskomatmæeeigt Opsigelsesvar-

sel 2/3 af clen i Pkt. 1 antal tG: 'l'imeb.et1:-1linB ( incl. 2/3 af gældence Dyrtidstillæg), (~.v.s. svarende til Lønnine; for 2/3 af den dO<llige Arbejdstid). Den omhanc.1..lef: e 2/3 Tinebet2.ling yc:1.es i de daglige
Antal Arbejc1sti11er, (er sva rer til 42 Tiners .1U'bojdsuge raed Week-end
eller anden hidtil (;ælL1enr.c .;~rbej dsuJe.

h

De under Pkt. l O: .' 2 onhr:i.nc: lec1.e .. ~rbcj :lere: betr&.gtes son
vcd.blivt:..nc1.e o.nta.:;ne, nen opsag t til .~fskod, sae.lcen:~e Hj ensenc"'. cleostic.en r:(;d ·sutalin:~ varer, for s :u1. vi,. :t C.e pau1..;~l :01H.:e ..\.rbej':skort
beror hos den Institut ion, hvor '. e er :~.ntu 1.;ne.
Disse .i~rbcj i: Gre kc.:,n il,..,;:t:.. g,J rE:; J:;.rav paa ....fre :·ni~ vec: Insti tut ionen paa Hj CLOi.:mC.e::l&csdatrn n ( se Pkt .10) •
Hvis Gemmtar:: else eller anc, en Orc.ninc ikke h",r fun·.·.et Stec.
inCen U:llobet e.f c:en Ti(., h v ori .::, or bet .les 2/3, in(:.trd,-'.er .ttfskedi-

~;elsen uc.en yd erli,.~ e; rc Ops_i,; e;lsesvnrsel, o; .A.rbF.::jf.skort og .Arbejdsfor r: e.line;skort uc. lGvercs i I\ jour fort ~•.ilstanc..
I r:e TilfdJlc1..o, hvor d e p :-.e..1_;~.3lc:onde atter ko.;:ur.er i 1Jbejde
i en af Sov:•Jrneta Ina ti tut ioner, ophører c.en i Pkt. 1 et:; 2 omhnnc11Gcl.e Tinebetalin:.r.
Be-te..li11t.~soph--;r o,s ..:..fskecl i ru lse uden y c7 erli~ere Varsel im1.tr@c:er, sr:.nfre:..:t d0 p t=:.cJ..:;ul{!enc1,u k0LJ.1 :Gr i ..·l rbcj C:'. e i ane.re Virksomhe~er ell8r ~nsker teres Arb Gj ~skort u ~l 8v c r e t.
4.
Sar-,'~nnne ".1.rb cj · or e1 son c:. cn l' Oktober d.Jj.O hRv;lG 1 .A!J.rs
Ancien..vii tot e ll e r me r e , o , soL ur r_•,f s ku (ii :•et c.:.on nævnte J:nto (30' Sep-

2.
tc~:ibcr sic~ste pensions:::i vend.e Dag) t;llur s(mcre, og so:::i em:.nu er arbej dsl edi c e o~ har v~ret ~0t uafbrudt siden ~eres Afske~i~else fra
ve cl kom:8n '.:1e s ~1 v1:3rnsinsti tution, kan inc.træe.e i de i Pkt. 2 anførte
Betalin._:srettighed e r i in:" til 4 U-.:er rec:;net fra den Da·,; , c.1. o in:.:1en
den 22' ds. har til bac elevcret derC:s ii.rbe j c7.skort til den Institut ion,
hvorfra de blev afske d i c 0t.
For c:ii:it::io Arb c j -'l_e re {;~Jlc7. e r i ovri;:t tillit·;e c:e i Pkt. 3
anfarte Be st e11nc..ls Gr.
For ti11el:1nne:..1.. o KontorrJe dhj .Jlp e re t-;~ld.er ovens tac:.cn-::.e Re,~ler :r:ie l folg end e Ænc:rin._ er:
Som Opsic elsesv:: rsel ::.{t"l c"er ~.et i F•inansninisteriets Lanninr..::srer.;ulativ besto::it6, li(~·eson • ettes Lonnir4·:ssatser tr·J•~ er i Stedet for Feriebete..lin,-i;en, hvoraf 2/3 skal ber&c;n e s.
Saac1anne Sy,Jdor:istilf .... l c'.8 , son in.' tr Ji' er bl.:m(1.t c1.et i Pkt.
6.

1 - 5 ooham:lecle Personel efter Uc7.lobct af overcnskoostr::.,·,35si:~t a ller
vod Regule.ti v fo.stla,st Opsit·~elsesvnrsel, c;i ver ikke: Ret til "ne-::1s at
Lon 11 , men til Lonnine efter 2/3-0rc-1.ningen, son ophorer til 1:.et i
Pkt. 2 anf'orte Tidspunkt eller ved GenuntatrE-1s e. Saa,~o.nne Syc;c:onstilfæld e skal derfor ikke nnteldes til c.en paagæll1ende Institut ion.
Syc{c1onstilfæl ~le • sot inc..troc1.er inr~en for Opsi;:elsGsvarsJ..ets
Lob e tic1. , behan'.:les e fter c.1..e a.loindelic e Rt:. ,1: ler herfor ( nec1.sat Lan
imltil Opsi[::elsE:isvarslcts uc·dab, c:Grefter Lønnint: efter 2/3-0rf..nine;en.)
Folk, som for Ti c:Em er syg e, og derfor ikke kan no'ltaf;e no6et OpsigelsosvP.rsel, kan efter Raek:oeldit4.; en hj ensenc:es med. Ti!:1ebetalillG efter Pkt. 1 oL; 2, - c:og ikke ud over c.en Tid, i hvilken
Ordningen praktiseres.

1.:._ .

Da Forud s i2tninr •en for de i Pkt. 1

tere er 42 Tiaers Arbejdsu~e

De~

week-end 7

2 oohenrllcc1.e ..~rbejcæl~er der i Opsigelsas~
O(:,

varslet o~ i Ti d en, hvor 2/3~0rdnin~en praktiseres, en Arbej dsforJel:ln~sorc..ning efter rle s,3 .. V~;.nli~;e Ria,;ler.
Hvorvi:1 t en .1~rb1..,jc'.si'or·.~elin,_~sor,_·nint for 2/3 • ,t2 = 28 Timer kan brinc; es til Gylc.:i::he :[ i ,~en Ti~1 9 hvo1' 2/3-0rc~nin,-en iv3 rksætt e s, vil snu.r e st blive r.10<:1.. ~:~1t, no.nr .:-..fg c,r e lsen frc. .i~rbej dsfordolint"::soyn,:ighoc,c:rnc fore li _" er.

8.

Ved Hj0csentelsen Ccponorer de p n~~~l~enje ~eres Lc~iti-

oationskort, o,:· ('.e af,·, iver t::n ~:.vi r"ere pag Tro Oi:;·Love ErklJrin15 oo,
at ~e i Hje• sendelsesperioden ikke pa~t~-; er sig ~rbejde &fter fast
..'l.ftale pn2. an-~re Arb1;.;jc.=.ssto:: er inc' t:: n for Hol:t:1cns i·i.rbc:jc.1..sticl, IBec.
r.iin~:re sac.(1an Arb0j dsnftc.lu im'!.berettes til {;on SovS3rnsinsti tut ion,
hvortil c'..cn paagGlc:ern1..e henhnror.

9.

~l Tinebeta.lin:_ i Hj onsenc.1.elsesti•.i. en sker mc c1.. Fra.drai:; af
. fuldt Pensionsbi(r:1,· , Ske!,tteR.f:-1 rag, Laaneafc1.ra,_; , Alint1ntationsbi c!. rag,
Brændselsafdral: o .1.
10.
Uc7.betulin(~ af Ti1:wbet a lin.3 i Hjems endelsestiden sker ucevis v oc. Giro ell e r vcc~ Ch e ck, d e r l:.fs e n d es frc.. Holmen srunti ~: i i.~ ne r1.

3.
c1. en almind eli:~ e Pen::_~E:u:J. bet ·:.lin:· om Fredae--;cn.

L· .J rlin2;e hje11s ences ikke ot•· ej heller Uc1l 3rli11t~e, mec:.
Dine.re s ,:Jrlii::e 0mst:~ndi1_:her:.er fore li:; ·ur, or; i saa ':'ilfmlde sker
Hj E:I!lsencJ.elst: 1-1f Ud.l::::rlinge kun efter Tilla1-1elso af c:en puo.1;:;;lc:.ende
Ve1rkstec"\.singcmior.
11.

I avrigt sker Hjemsenc:olsc i s cZr:vanlig Afskedigelsesrækkefolge under Hensynt~1~en til i -:: j ensprin.:enC: c Kvalifikationer oc
Anciennitet.
OvenstaaenC. o Besteilh"'TI.elser bortfal ·" E.:r fra -~et Tic:.spunkt,
12.
anc.1..en Or<:.ning i Yarksættes.
F .~1.
Ve d el.

,..

O. Nr.

H.ti.RINEMINIS TERI ET

5842.

Journal Nr. c.5'25/1943,

KJbenhnvn, cen 30'0ktober 1943.

Til
Orlogsv,:Jrftct.
I Forts-Jttelse af i.1~:.rineLlinisteritJts Skrivelse c.f 20' ·2 s., Journal Nr. c.525/1943, f'..n·~a1:~0nde FrJl{•: erne for "1.rbejc'e:ro m.fl. pe.a Grunc1.
af Standsnin._~ af c.lle mili t d r e .u·b e j c:E;.r skc.l man for ssa vie: t e.ngr.ar
Pkt. 7, 2 'Stk., mEJc:<:cl e , 2..t c1cr mec1. Fim.:.nst1inisteriets Tilslutning er
best€mt folgende:
I den Tic.:, hvor 2/3-0rdni?1G6n iv,:orkscattes, vil der, foruclen for
de 6 Tioer, hvortil t:er norr:ialt y r:cs Tilskud fr2, .i~rbej ·: "sfor:1.elingsfonden, kunne ydes ..-1.rbej ,:ernu tilsvsrende Gocltgorels 8 for yc1.erligere
14 Tiraer, idet n:avnte Go c1- t ~.,.r:1rGls e vil vc~r e at afholc".e ::i.f vedkommende
Institut ion under Sovf.irnet og kontere som for L::inningernes Vedkommende.

P,l,!.V,

{s i ~:n. ) C. L:.:r1t_;s eth
/

Th ..u.smuss en

M_\.RINEMINISTERIET

Brev -~. Nr .1480.

KJbcnhavn, ~u n 13'0ktob e r

Journal Nr • .,·-~. 298/194 3 .

1943.

Til
Orlogsværftet.
Minist<::riet hur boster:it, at pa __ , Holr.1.Jn uf historisk Vr."3r::.i bGroende Arkive,lier, sar::. ikk8 er særliL\ sikrut mod TilintGtgarelso eller
ikke er n0tvendiBe i Cen fu~l~~o Tjeneste, vil ~sre at aflevere til
eller c.eponere i Ricsc:.rkivet E::ftt;r nr..::rnere .Afto.le met c7..ette.
I betimuliG Tid forim:E:..n C.et CJnske:c7..e Tic" spunkt for Uf.k,Jrsel f rc.
Holnen vil c.er -iil Me.rineminir.,terict V.3re at inclst;nc1.e en summarisk
Fortefne lsf:J i 2 Ekseraple.rer ov er Arkivr->.lierno s ;.1r:1t Hec:delelse 011 •: :et
n 3rncrc Tic.spunkt for U ~k:Jrsle n, hvor 0fte1~ ::8r herfr?. vil blive s 0,:t
f:rei:iskc:.ffet forno c1. ent liuswGis.
Dett e 11e r1i"'.clcs h(.;rv cc7.. til Eft urretniru..:~ og Foro.nstaltnin.-:: .
F.ti.

(sie n.) Vec:el

I

I:r1;:;vo.rr.. Olsen.

3i l F.: ;

30.
Brev .A. lTr. 15'05.

~·[J..RINEMINILT~::~IET

JC1benhavn, c~cn l'+' Oktober 19/·3.

Journr.;l Nr.

;i..298/1943,

Til

I Tilslutnin.~ til I,l inisteri "ts "S ostern:.,.: loc i Skrivelse l1o r::fre.
J ourn. Nr. J1.. 298/191,. 3 Ll.f 13 ' d. s. Vt- <.1 r'Jrun•·.e SiKrin,.' a f pn,:-.. Holtion a f historisk Værdi bcro en . c .u.rkivalie:r ve.~ rl isses ~~flev ,J rin,; til 8ll cr Dc -ponc:::rir.g i Ri['.' St:Lrkiv et be s t un:::rnr :t.linistGri c t h LrV ,.; L:, at s2..:r:2.nnu v e. ,~
S0v .:;rrn" ts My11c.: i:;hec~e r p~-:.~:. Holnen, v e, <~ .!.~ystl'lGf(;nsionon oc ve( Flyvov .) senet bE;:roendc, .ii.rkivE.licr, so1.1 ~'.et af Hensyn til en Genoptnr,els c c.f
S7V::Jrnets Virksor:ihe C: 1.m;~ 1•• nscs for mi ( v un t. i ,~t ellur onskelit;t ·~t s0-l; e sikrt;t, sne.rest vil v .Jr'(;; gt ovcrf·Jr e til BeskyttE::l::. . srum i S::,kv .2 wt -hus0t G:ftl.,r n :3rmorc Aft r.le u e c. Bibliotekaren v el: M:.1rinens Bibliot e k.
I buti:wclli::: '.i..'it~ fori m1 un c:l;t Jnske: r.:!.a Ti . opunkt f 0r 3orttransp o~t
fr a Holnen D4 v. vil i.·:or til Hr:.rineninistl:ril,t v ~re -:~t in · s an :.c r.~crl( c-•
+t-lse oo (e t n.Jrt1L.r o TL:(:3punkt fo r Bo rttr r:-..rn,;p orton, hvore:.ftcr c".. er h f.r ·fr :-t vil bli vu u .J._; t fr cr: :.,l;:: .ff at f orn-i('. e nt -·~us wo is.
F. tl .
( s i ·n.) Vvt-.Cl .

ORLOGS~JRF~E~

25'

Ok t ob 0 1·

15]9/A .1211.

1943 .

~il

I Henholc: til Sl~ri'f•lse Jilr. .A. 293/194 3 af 14 'ds. f':r·~ r:arinemini~teriet meCd e les det htrv ~~ . ~t de i Skriveleen n~vnte ~rkivaliE:r vil være klar til Udicørsel ~crsdc3.g den 18 1 els.

,,

J. r

·3 ilae 32.
Ol1.LOGS VÆRFT ET

26 1 0ktober 1943.

1543/A.12ll.

Til
i.,.: ... r·L_eministeriet.

Orlogsværftet skal herved tillade si,~ at indberette følge:nde:
Fred~g d.15'ds. mødte Værnemagten, repræsenteret ved Hauytingeniør
,:Ehlers, i Flyvemask.-Lnværkstedet og anmodede I11t;eniør Schou-Pedersen, som
blev tilkaldt, om at anvise, hvad der i Flyvemaskinværkstedet fandtes
af Materiel til Flyvevrueenet, da dette vilde blive overtaget og afhentet.
Ved Gennemgangen af Værkstedet blev Vedkommende gjort opmærksom
paa, at al i:: t 'ateriale, alt Værktøj og alle Værktøjsmaskiner med enkelte Undtagelser tilhørte Orlogsværftet og ikke Flyvevæsenet.
Ingeniør Ehlers bemærkede hertil, at alt dette dog hørte ind under
de Dele, som vilde blive overtaget og afhentet, idet de var bestemt for
Flyvemaskinproduktion, og han anmodede derfor om at faa forevist alt
'
Materiale til Flyvemaskinbrug, herunder Planlærred og KrydBfiner,
som
Orlogsværftet ma~tte ligge inde med.
Afhentning~n paabegyndtes samtne Dag, og da man ønskede Arbejdet
fortsat udover normal Arbejdstids Ophør, anmod~de dun ledende Ingeniør
om at maatte faa udl8v0ret Nøglen til Flyvemaskinværkstedet. Denne
blev udleveret, idet d~r samtidig blev gjort opmærksom paa, ~t Ansvaret for Lukningen saa ikke læng~r(... kundt; paahvilo OrlogEiværftet.
Afhentningen af Gods l;r end.nu ikke . .'.fsluttl, t, men foreløbig E:r
følgende Dvle fjernet!
1 Søjloboremaskino
1 Fræs.;maskine

FlyVewa~~inværkstedets Lager af.
Stangmateriale
1 ShapiDo"1D.as kinc
Rør
1 Pladesaks
Plader
1 Slagsaks
Styklager
2 Sæt Sta~lrcolcr
Krydsfiner
Alt Haandværktøj.
Colluloid samt
Instrumenter og ProjektørE;r til L.M.I.
Desuden er fj1.;rnet h ule d1.;n særlige Lagerbeholdning fra L.M.I,Luftfa.rtøjer samt fra Ekstraordinær Burudskabsbcholdning, Beholdningerne af takkede Strimler og Plunlærr~d og det herunder ligg5nde Styklager
og Krydsfiner.
Endvider8 kan meddeles, at den tyske M~rine ved Kaptajnløjtnant
Saul den 2l'ds. har ufhentet :
BattLri og Gyroskopkomp ···.s til 11 He jmd:-:.l"
og d en 25 1 ds.:
Motorbaad til 11 Hejmdal 11 •

.

'·

Bilag 33.
ORLOGSVÆRFTET

Under Henvisning til tidligere Henvendelse bckræftGr Orlogsværftet
herved, at m~n som Følg~ ~f d~ efter Bcgiv0nhederne den 29'August for
Søværnet opstm.!.eck ekstrc.orainære Forhold ser sig nødsagot til at anmode Dem om et st&ndso Arbejd ~ p~a og Levering ~f Ordr~

,-

id(:;t nævnte Ordre, forsae.vidt De kan indgna derpao., søgef::! annulleret
og i modsat Fald siest0ret.
Orlogsværftet imød eser Deres Forslag til Betingelser for nævnte
Annullering, r espektive Siestering og nf sidstnævnte følgende samtlige
Omstændigheder, bl.a. vudrørE.nde Ej ertdomsforhold og r 'tt oriellets Opbe-varing ved Deres Foranstaltning.
Deres Forsl~g budos stilet til Orlogsværft~t, mon indsendt til
Marinoministeriet sne.rest, for a t Se.gen sa::.Yidt muli 6 t k~.n værG afsluttet inden indeværende Mar:meds Udgang .

•

Bil3.g 34.
HAUP1AUSS GHUSS S CHI?:91.B.Au
bE-im Reichsminist er fLl.r BE:.w:_:dfnung und Muni tion
Llindarbeauftrngt er Dtin 8mork
H. c. Lo r G n z o n

Koponhagen, den 18 1 0ktober 1943.
Meldahlsgadu 1.
Vuoterport 207.

An die

Orlogswerft,
Kop en h B g c n.
Um einen allgemtinGn Ueberbltck liber die Arbuitskapazitnt der
Orlogswerft zu erhalton, bitte ich Sie mir baldmoglichst die
~ahl der Arbeiter, die in den ~inzelnen Gewerken beschaftigt
sind, auf2ugeben, gotronnt nc.ch Gewerken.
Fur Ihro Bemiihuncen denke ich Ihnen und grlissG
hochachtuncsvoll
Hauptausschuss Schiffbau
Diinomark
H.C.Lorenzen
i.A. Fossgreen .

Bile.g

Orlogsvo3rttc

35.

1498/A.1211~
21 1 Oktober 1943•

An
dom LGnd0rbcauftragter Danemark,
Hl_;rrh H.C. Lorenzen,
Vl_;ster:port 207,
Meldc.hlsge.da 1,

v.
In Beantwortung Ihr0s Schreibens vom 18 1 d.f.i. sendon wir
Ihnen hiermi -t die erwilnschten _i\,uskti.nftc betrl:lff'end dit) bei der
Orlogswsrft beschliftigt cn Arbeiter (cinschliesslich Lohrburschen).
Die in der u1.nturs tehenden Tabelle erwahnte Anzahl und Verteilu.ng war die E.l.IIl 24' August d.J. geltGnd, und ist ungefahr das
Maximum von die B~schaf~igu.ngsgrosse der Werft.
Workstatt

Fachg e lehrte

Unfachgelehrte

71

S chiffbau . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Schweisser0i (SQhiff bau) .. .
Zimmerwcrkstatt .......... .

34
63

Bootsbau ... , . • .......

25

3

13

1

126

16

51

14

c.

••••

Grobschmiedu •..........•.•
Schlo9s erwerkst8tt ....... .
Tisohlerwerkstatt ........ .
Nahworkstatt ..........•...
Seg8lmncherwcrkstatt
Takkel
t•chuster
li.;:aler
K~sselschmi ede und Schweissc:r-ei ..
Ku:pfcrschmicdo ........... .
Modeltischlerworkst ~tt ... .
Mas ohinunmc.nt :.g e ..... . ..... !
.Akkw:mlo.t orw crks t F: t t ..... .
Maschinanbau ............. .
Elektrowerkst utt ......... .
Elektromontor e ........... .
Gi e s sor e i

................ .

46

1~

4

13

5

15
35

17

60

14

22

2

15

2

87

42

8

76

18

40

8

43
37

9

P. D. V.

sign. Hans E. Cl ~us en.

16

Bih1.g 36.
Brev A. Nr.
Jcurnal Nr.

A. 267/19 43.

·t(øbbnhavn, den 11' Oldobur 1 9 43 .

Under 6. Oldcber d .A. haI· den kommcnd0r e nd& t;yske Admiral i Danmark tilskrevt::t Vicee.dmir.J.lGn som følgsr.
"Ich gesto.tte mir, Ih1rnn dnvon Kenntnis zu geben, d.'.1.ss
laut Weisung des Oberkommcndes der deutschen Wehrm~cht sAJntliche
danis cho I.1ili tarp(;rs 011Gn mit Ausnahme dor Offiziere und Offisiant L:n j etzt E~us d ur Intt.;rniE:rung entl r,ss 0n werdGn. Do. di e danischc.: Mr:~rine koine Offizic.nten besi tzt, bedeutet diC::s, dass
s1.0Jntlicho Th~arine-Angehorigen mit Ausne,1,_m(; der Offizit-rt.: zur Entlassung kommcn. 11 ,
og und.er 7. s .E. Gr T:L~rin6ministcri e t gjort bukundt med, c.t den
Øverstb e fnlcnclu over de: tyske Troppur i D, ,runr~rk har tilsKrev <::t
Dirc~tør en for ~ri~sminist0riet s aa l Gdes;
11 :Pio Entl r.o s ung der dlinis c!len V, t;hrm::.. cht c,uss cr_l. d e r
Offizit:r•-J und Off'izi 1-'J.nt t.1 n wird sofort durchgl:;fi.ihrt.
Di e Offizii: rc und Offi2ic1.ntE:!n der da.nisohen \7'--hrma cht
~l ~iben bis auf wuit ur us in DHnemark int e rniert.
B0i vclliger Beruhigung der Verhi:~l tnisse konnen sie
d8.!lli t r o chne:n, . dass ihrc. EntlP,ss ung im Ant chlues o.n die Entlf~ssung d ':l r Untcr offizio:..r-1.., un'i MannschnftLn durchgcflihrt wird.
Bei Ve:r-schtirfun[; der L':.g0 in rni.nem::-?.rk ist diE. Ube.rfi.ihrung dor Offizicr e und Offizianten in das Re ich vorg0 sehcn. 11
hvilket h e rv\;) d 1~ 1:,dd e l l: S til Efterretning.

..

"' • .~1
.l!

•

1

Bil·:g 37.
Journ,Nl Hr. A. 255/1943.

~.LA.ttINEiv:INI5TERIL'?.

Aøb~mhe"vn

1r,

den 21' Oktober 1943.

i::a.rineministuriet h :

1
.. ::: ·

den 20' ds. tilsk:r0vet IntE.rnerings-

l0jrenL for Offic e r e r som følcur~
Fra Cd"n hLrvær ~:nG.G tysku I~omruB.ndur unde Admiri:.ls St· ·.b hc:.r
Ministcriut d. l•; ' ds. Em. modtaget følgond0 r.foddclelse;
"Løsladalse af SøværnGts Officerer kan paabegyndcs dsn 20.

ds. og forvGnt8s afsluttet s1:.:n0st don 24' ds.
Pør LøsladGlsen vil hvor en~::elt af do inte-rncrede og endnu
paa fri Foc. \'tllrend8 Officc.rcr af Linien og In{:;oniører m.fl.
med Officersrang h ~"'.VC at undE.rskrivG en Protokol af følgende
Indhold:
Die nachstehenden Offiziore bzw. Buamten im Offiziersrang
der Koniglich Danischen MarinG bestatigt:n hiermit jeder fur
sich dass Ihnen folgendes vor ihre Entlassung ~us der Internierung bekanntgeg 0ben wurdu:
Ich beste.tigc, dr~ss mir :t'olgend e s bekGnntgegcb 8n wurde:
Falls ich od~r ~nder~ Atig8hori 2 e der danischon Wchrmacht
sich feindselig gogun do.s deutscho Rcich oder s1:.:ine Vorbli.ndeten verhalten odor an feindseligen Rendlungen teilnohmen oder
diese beglinsti?;en, h a be ioh mit erneuter Internierung und darauf folgcndcr Ubcrfiihrung nach Deutschlr1nd nu rechncn. 11
Dette meddGlos hcrvtd til Efterretning, id0t Løsgivclse
nf de inte:,rnercd a OfficGr8r indenfor Holm~ns Omra.ade paf.i regnes at

finda Sted dan 21' ds. og fra Skodsborg Sobnd den 22' ds.

Det tilføjes, at Viceu.dmirn.lLn i ovennævnte Anledning den

19'

ds. har tilskr(., vt.:t d 0n ~·~oI:llilnndorcnde tyske Admirnl i

DanmP.rk

SOL1 følt?,8r:
11 Efter

nt jc 6 er gjort bdcondt i1 0d Ordlyden ' ,:i:" dun Protokol, sos m~n fra tysk Side pa:~Ænker Rt forelæ Gcc d RnskL Offic e rer til Unders t .rift før de r e s Løs c i vuls c , ønsker j cg ovorfor
Hr. Admiralen at protestere mod den muli 6 e Anvendf.;lse r:.f kollektive Forholdsr-..;{'"lcr, der !::.nr funclGt Udtryk i nævnt(; I)rotokols ~ext, idet jet: h0r henholder ruic til Artikel 50, I I I Afsnit i IV' HE~,?.t.:; orkonventions Bostemmolsur om militær lTyndighed
p n[~ d a n fjon-clige St·~ts Territorium.
EndviderG ønsker jog at gøre opmærKsom p :_1..a, at UdtrykkGt
11

An;~ 8horif" G d. L.; r danischon Wehrmr"cht" i den nævnte Forbindelsu
or uklart, cna mo_-et mere soLJ. S0værnt::ts øvrip:e PL:rsonel er fric ivet uder. a t væru blovl:;t cjort bekl,ndt I!led Protokolluns ~'8xt. 11
Hvilket herved Doddeles til Eft e rrLtnin ::; , iC: 0-t den nævnte
Protokol vil være fromL.,_rt til Undc:rsli:rift for ilc ,_l, int c:n n c::: u: v OfficorE:r i VærftsbrovLg t un Lord::-..J d un 23' C.s. fro. Kl. 10° 0 - 12° 0 .
·7
.J.

,,
• -

•

1i ,._, d el.

2.

UI.~lcp.st.

2 7 . Ok't ob o r

lSl i~3.

I (: en Hunsiet a't lette Gennomforelsen a f rl en tyskE:;
Krir;sme.rines OV ..:Jrt ".gelf:l 8 til Brug af Orlac:;sværftet afgiver den
tyske Krigsm:'..rino falcenc~e b i.n«.. en.l e Erkl@rinc ov e r f'o r (~ e t <.~ ans k ()
U'.enrigsminist e r Lun s

l.
Der vil pae V@rft ct bliv e

t~ i v E: t

danske Arb e;j rl er For-

trinnet.
Der vil ikke t i l V@rftet bliv e Lnd bz-ag t tyske Krigsf'ur-t ø j er af nogen .Art, og uc ovo:r d ane ke _~rbej d e r vil Værft et kun
blive

besk~ftiget

med Reparation uf tyske civile Skibe.
Der vil ikk8 blive stillet Krav til VærftC:.:t om at udfore nogen Art af Arb E.j (: 8 i Forbin~: eLe e t1e '.: H~vning e l l er Reparation af d e sænke rte dan s k e K:i."i.n.;sfar~0j er e Ll.e r .Jl.rbej c~ e pal:'. andre
danske Kr:ll;Sskibe.
2.

Det tYSk 0 St~ejkeforbu~ BnSGS ~t onfattc det paa OrlOGsværft et b6skæftii~e(~. 6 ikkc-mili tsru Po r-s ono L, mon KriGsmarinen giver Tilst.. ~~ n OUi, at ,::' et i'aa Va:r.:t'tet F.'.r b e j c: e li.(: e Personel i
d e t Tidsrum, Værftl;t er und e r tysk L8':':. els E;, vil fa:-:. e amme Lano~ P ensionsvilkaar ~.v. som hidtil.
Ilov er-ens s t emrae Ls er- rre LLera cen tyske VbJrftslo'-.81sE: og
de t d a n s ke Personel vil bli-r8 soet nf g j ol' t ·;l f (~ e komp e t errt e danske Organer.

3·
Der vil fra tyslc Siil'::: elive: indsat en VcJrftslede:lse.
Niaa~:'E:

Der vil ikke Ge nnoIY1 Ove r-ekud i Dr i f t en ~ller paa and en
blive skabt Kapital f or tysk ReDning i danske Kroner.

4.
Det er c~en tyske KrigsJ:larintls rIunsigt efter Overtagelse af V~yftet at lade opt N;e en Inv entari uliste over Orlogsværftets Ej end e Le af enhver Art 0t'; senost v0 ~1 Krii!E:nS Ophor at tilbat' 8 ,J i ve Or Lo.ceve r ft8t til d en d ano ke st~.t i Overensst emm..:; l s G med
Inventarielisten.

Bil:'~I :

j

9.

Til
M

~

r i n e

II

i n i s t e r i e t

.

Unt:erteGnc,::e Or,;Emioationer har druftet de vore RGpr~sento.n
t el' forela.gte Forhol·:~ vE(~rCn'onl:'E: Ar bc j ~~8r un.l er tysk Lcrl e Ls e paa
Orlogsvc-arftet O ,~ ud t a.Ler , at rian er villit.:c til for sine Me:?lerJmel' at incgaa pa~ Ordninf~en uncer Foruds~tning af, at der forinden skriftlibt af kompetent cansk MyndiGhed ( Udenrigsministeriet
gives hver enkelt Orijanisation ~,~ed<.lelelse orm
I. at iLrbujdet und e r tysk Ledelse er be or d r e t fra tysk
Si de under Henvisnl~; til at VæGring er at opfatte
som Strejke.
II. et Arbejdet ved O~lo~syærftet u~elukkende vil blive
civilt .Arbej(e C{; ~ortr:'nsvis duns k Arbej c.e.

III. at b ee taaend e O'-e!'LJTIskomster, Regulativer, Kontrakter,
VE-dts[:-tor og e.rbGjdsret::;"if~o Po rh oLd D. v. bevares som
hidtil. VGc.~ eventuelle Nyent~i~Glser skal ovenstaaende Be s t emuc Ls ex i alle Tilf[-al(~fJ b r i ng as i Anvend e Le e .
IV. at ue sædv~nliet;l Orsanisctioner fortsnt paa Medlemmernes VU r~;nG fo:",er Forhr',n1lline;erne en P ,~rsonelfor
hold m. v. med <l en fr 81.1tLli..:: o Lcc..elsE:, hvor-und e r det
er en Foru''::'sE?tninc] at r~ Ol' ikke fr[:1, tysk Sic.e hverken nu E:11er i ?r<:H1tiden vil blive for otai':et Ops Lag
OD HV6rvni~; a f Arb uj Cskra ft. Moc..Celelse til Personellet sk~l forega~ Gon n en UU bestaaenJ8 Organisntionel'.
Kob c nha vn ,

(~ e n

30' Oktober 1943.

Bilag 40

R e f e r a t.

Efter Aftale paa Mø de zne i Narineministeriet overgav jeg Kaptajn Hasbagen det vedlagte Udkast (),Udkast, 30.10.1943) til en
ensidig tysk Erklæring

OLl,

hvPirledes man fra tysk Side vilde for-

holde sig efter Overtagelsen af Orlogsværftet. Jeg fremhævede. at
Ud astet naturligvis

i~{e

er et Forslag til, hvorledes man fra

dansk Side ønsker Sagen ordnet; det danske Ønske gaar stadig ud
pa., ganske a t nedlægge Orlogsværftet og afskedige den samlede Ar-

bejderstub. Udkastet er et Po r s øg paa at

f3kits[~re

en Ordning, der

Arbejd erne og det kontraktansatte Personale en vis Sikker-

~i v e r

hed med Hensyn til deres Stilling og navnlig med HGnsyn til Arten
af

d ~t

hv~rIDed

Arb ejde,

de

k~n

tænkes at bliv0 b eskæftigede. Sam-

ti dig oVGrgav j3g Mptajn Hashagen det som Bilag 2 vedlagte Papir,
hvori e r indeh oldt d e: Krav, som de t korrtr-uk'tunea tte Pc r eona.Le stiller,

'=l f

ter at mr,n fr a tysk Sid..3 har udstrakt Strejkcforbud0t til

og saa at omf'a t t -, d ett e PGrS~na18. Ko,ptajn Hashagen gjorde e n en-

k.-lt Bomærkning, idet h un e rkl ære de i kke at forst aa, hvad der menfo r,; t::lg,~

t

te s med, Lit man ikke: fr u ty sk Sid e
Arbejdskr~ft.

J e~

svar edo, c.t

m <. ~ :-

t t e Opslag om Hver-vm.ng rd'

j dg gik ud fra, at dettb refererede

sig til den i sin Tid fr€ffis att0 Tanke om at

~øge

ut hverve Arbej-

d ure v ed Opslag p ac. s e l ve Værft,;; t. Hvis dett e var Me n.i.ngeri , merrt e

Ka p t a jn HashaE;011, at man kunde fin1e en Formulering, hvorimod man
j o ikke fra tysk Si:le kuride gi ve Af'ku.Ld pue. over-hnve de t at ansætte nye ArbE; j de r e ved Værft c,t.
I Bila.g l foreslog K1pt:J.jn Huahagen,

::Lt

Ord\311c

Il søgt

afgj er-t"

i § 2. 2.Stk., er3t;~ttedes af Ordet "behand.Le tt . Han vilde nu
d r'ø.f t ø Sagen med Hr , Lor\;nzen, naar' denne kom tilb:lgl..: fra Tysk-

land, og

h~n

stillede i Udsigt, at der da vilde fr smkemme et tysk

Mo dforslag, Gom han d og merrte kund e li':;bl; t, "t op ad det dunake ,
J eg forklarede, at de

3~rlig0

Betin6\,;lser for

d~t

kontraktansatte

Pe r sona.Le var fremkommet eft,jr Udkastets (Bilag l) Udur-be jdeLse ,

men a t man unde r d e paafø.I.j ende Po rhand'l.inge r illUi...1.tte indsætte

d i s :J \:; Be t i n ge l s e r i Udka s t et og da Lad e dJID gælde b aadc i'or Arbe j de r c

o~

d ..;t kont akt 8.l1satt e Per f30118.1 e.

V~ drøftGd ~

derefter Forhold 8118 for

S øartilL:~ri~t ,

Sølld n a vcvs un e t a am t
Int<.::nd.'J.nturcn .
EftGr Aftale msd

Marin~~I1linisttri8t

s: ord,:;

jG6 gældendu ; at

sll~.:..fremt

d l e se tre Insti tutioneT' sku Lde b e h an.I'Lee ad modum Orlogs-

værf t e t ,

:.la , ·~ t t t;

l,rb .;;jd\3t p:...:.:.: Sø i tr t i l l c. r i 2 t og SømineVd;Sellt:t læg-

:ailag 40.
ges saadan til Rette, at det ikke blev en egentlig Krigsproduktion.
S0art11leriet kunde eksempelvis be6rænse sig til at lave 0velses.. 2 ....

arumuni tion, og Søminevæsenet kunde be ak .ef t Lge sig med Arbejde med
Radiomateriel og andet ikke direkte kri,3spræget Arbejde. For Intendantur ans Vedkownende lnaatte man ira dansk Side erklære, at der kun
kunde stil18s Arbejde re til Raadighed, da man ikke kunde forlange,
at d r t Personale, SOI.1 hidtil havde været beskæftigl-n med at tage
Vare paa Statens Ejendele, nu skQlde ad~inistrere det for tysk Regning. Dette Purikt

v~lde

efter V8r MeninG

d~g

ikke vmlde større

Vunskeligheder, da Tyskerne jo alligevel skulde optage en Inventarie1i3te og indrette s ig paa at administr ere Lagrene. Kaptajn Hashagen vilde drøfte dis s e Spør'g smauL med de v edkommende tyske militære Instanser; f~r Søartil lcri ets Vedkorr~2nde forstod jeg det saaledes ~ at det var med Kaptajn VaDS. Om Re sultat ,::t af disse Drøft . Lse r vilcle vi og saa faa

r h~dde1 e1s c.

Ddn 1.Novemb clr 1943.
Wassard.

o-

r.

,

'

Underbilag til Bilag 40 .

.

. ... . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . .. ... . . . .... . . . .. . ... ..... .. ,
at Ar-b- jdet ved Orlogsværftet udelukkend.e vil bl Lve civilt
Arbejde og fortrin dvi.::3 dansk Arbejde,
at be s tauende Overeriskomste r , Regulativer, Kont.1.· ( ~kter, Vedtwgtdr og arbejdsr8tlige Forhold m.v, bevares som hidtil .
Ved eventuelle Nyantagel se r skal overis t ae.ende B<:: s temme Lse r
i lil l e Tilfælde bringes i Anvendelse.
at de sædvanlige Organisationer fortsat

pa~

MedlGTIIDernes

Vegne fører Forhandlingarn8 om Personaleforhold ID .V . med
d en f'r enrt i dLg» Iø de Ls e , hverunder det er en Forudsætning,
at der ikke fra tysk Side hverken nu el16r i Fremtiden vil
blive foretaget OpslQg om Hvervning af Arbejdskraft; Meddelelser til Personellet skul f'or egau ~ nnem de beste.-:.ende Orga-

nt aat ton er ,

Underbilag til

Bilag 1,.0.
3. Udkast.
30.0ktober

19/~·3.

I den Hensigt at lette Gemnemførelsen af den tyske Krigsmarines Overtagelse til Brug af Orlogsværftet afgiver den tyske
Krigsmarine følgende bindende Erklæring overfor det danske Udenrigsministerium:

l.
Der ~il paa Værftet blive givet danske Arbejder Fortri~net.
Der vil ikke til Værftet blive indbragt tyske Krigsfa~tøjer
af n~gen Art, og udover danske Arbejder vil VærftGt kun blive b3skæftiget med Reparation af tyske civile Skibe.
Der vil ikke blive stillet Krav til Værftet om at udføre nogen
Art af Arbejde i Forbindelse med Hævning eller R~paration af de sænkede danske Krigsfartøjer eller Arbejde paa and re danske P2e:'.go81dbl3 .
2.

Det tyske Strejkeforbud anses at omfattø det paa Orlogsvcerftet beskæftigod e administrativt ansattG Personal, man

F~i g8marine n

Tilsagn om, at d~tte Personel i dat Tidsrum, Værftet e~ under tysk Ledelse. vil fau san~e Løn- og Pensionsvilkaar m, v . som
giv~r

hidtil.
Uoverensst emmels er mellem den tyske Værftsl edelse og det ~an
sCJ {~t
ske Personel vil bl~v& afgjort af Ke kompetente danske Organer
I

n

3.
Der vil fra t'y;.;k Side blive indsat en Værftsledelse, der hæfter fol' Værftets Dispositioner.
Der vil ikke galli18ill ~rerskud i Driften eller paa andell Maade
blive skabt Kapital for tysk Regning i danske Kroner.

4.
Det \J r den tyske Krigsmarines Hensigt efter OV8rtc.gelse af
Værftet at lade op~age en Inventarliste over Orlogsværft~t~ Ej endele Rf enhver Art og senest ved Krigens Ophør 2t tilbags civc Orlogsværft et til den danske st c:.t i OverensstC:!ill ltJl s e med Inventarlisten.

Bila{"

Hauptau6sehuss Sehiffbau
beio Reichsoinister fur Bev.'L:.ffnun.: und Munition.
1~nderbeauftragter Daneoark .
H.C.LorGnzcn.

-n .

Kopenh2..'; en, (:en 28. Oktobur
Vesterport 207.
TeL C. 15046 '
c. 13338, Lokal 238.

19!~3 .

OrLo .~svE Jrft et ,
Horrn Ob. Ing. Clauson.
Betr.: Neubauten "Nyophen" une;. "Najaden".
Ieh bitte Sie, uir von obicen Sehiffcn die ZGichnungen
und BestellunterlaGen fUr cie nooh fehlenden Hilfsn~sehinGn zu
ubers8nden, ~aoit ieh g e~ e b e n e nf al l s die Besohcff~~ cieser fuasohinen in Deutschland prufen kann. Ausserdeo ware ioh Ihnen
sehr verbunden, wenn Sie oir die zu koopensierencen Metalle, die
erfordorlich sind, uo die Schwe~en-LieferunGen durchzuftlliren,
~cehend aufGeben wurcen.
Fur Ihre Bandhun...en dunke Lch ,
HoohaehtunGsvoll
Hauptuusschuss Schiffbau
Danollark
H.O. Lorenzen.

i.A.

Foasgreen.

Bilng.43·

Orlogsværftet

149 4!A.1211.

28' Oktober 1943.

Til
~ er i nem i ni s t o r i e t .

Under Hc nv Lsnf.nrt til Iie.r i n 8J:li ni s t er i ot s Skrivelse Nr.
1513 Journal Nr. A. 247/1943 ef 14 1 Oktober u.h. tillader Orlogsværftet sig herved Sot inc1st:lle, at eftorl'llilvntEl Tjenestonænd snarest monGoles Orlov Ded Lønning:
Moster Jens Peter Andersen
Johannes Randso
Anders Rob0rt Herskind ?riis
Georg Jargen Anders Lennild
V~rkforer Carl Vilhelm Holwberg
Jens Chr. Sophus August Larsen
Georg Axel Arendt
Wiljao Heinrich Chr. RasDussen
Holger Axel Fiok
Erik HRnsen Kohlor
Carl Marius Anton Christensen
Kai Harald Fick
Geor.:; Ec:.vard Sitlonsen
Endvidere till!lc.er Orloesv:::Jl~ftet sie: at mec.C.ele, at nec: ennmvnt e kontir-akt ant a.vet Personel fra oe ned rlen 11 Novenbe.r d 0).\,
og indtil vi:i6re er rJ c(: r'.elt Orlov ueC:. Lønninr~:
V3rkforer

H~ns ~nker D ~hl

Karl Arvi C Wi(ell
Harry Severin H ~nsen
Valc:' . J',.rnold Jor~:ensen
Harald Louis Christian Jensen
Johamlos Pet er J , r censen
Konstruktor III. Henry Olsen
Willy Nicolai Nielsen
Hans Christian Funch-Ras~ussen
Maac; ens Maa;;
Tegner Poul Allan Christiansen
Geor~~ Carl Frederik Kjært?ae..rd Madsen
Svend Stoltzner og
TC0nekontorist Fru E. MoriII Jacobsen.

P.D.V.
Hans E. Clausen.

Bilag 44.

c.

No. 5971.
Jo~rnal Nr.C.525/1943.
M~~TIINEMINISTERIBT.

-Ko be nh~vn ,

de n 10' Novenber

1943 .

Til
OrloGsværftet.
I Fortsættelse af Marineninisteriets Skrivelse ~f 14'
f.M. Journel Nr. A. 247/1943 vedrorenue Fal~8rne for Arb~j ~erne
TI.fl. paa Grund af Standsningen af alle uilitære ~rb ~ j ~ e r , skal
nan nedeele, at Ministeri et - nef Tilslutning fra Finansmioinisteriet - har bestemt, at Udbetelinr- af 2/3 Lonnin~ vil kunne
findo Sted ud cver det i Skrivelson aniorte ~:ic.srum af' 4 Uger,
idet nærmere Medcelelse om Ordnil~ r GnS Oph0r i sin Helh ed SGner e
vil blive udsendt.

r. u,
Ve ;"'. 81/
Lan~ .:o e t

h

Bl' l a g 4.).
t::'

Oversættelse.
~I ::.!.upto.ussohus 6

Schiff1o.u
(Ovcrtilsynot med Skibsby~ni~ ~
for tysk Re gn i.ng )
Den Kommittere~6 for Danm~rk
H.O. Lorenzen.

Til
Hr.

Afdelint~schef

Det

I~:.l.

KiJber.hnvn,

-' (;n

5'

Nov'.19 ·i.3.

Ver:.terport 207
Tlf.O.15046
C.13338, Lokal 238.

Wassarc-..,
D~nskG

Udenrigsninisterium,
Kobenhavn.

ll.~~ . :

Orlo{;sværftst.

Jeg tillader mi g vedlaft at sende Dem en Opstilling
over Grun~laget for Genoptaselsen af Orlogsværftets Virksomhed.
SUIiltidigt meddeler jeg Dem, at l eller 2 UeJ.lemmer af Howaldtwer k es Direktion me ; det f:Jrste paany kO:L1IUer til Danraar-k for at
trEilffe Foranstc.l tnin.~:8r til, at Orlo~ssv~3rft ets Drift snarest DUligt kan genoptElt.-:es efter Retnil1i':slinier steL1TilG i.'"l(:'e L1ec1 vore Forhancli~:er af 26.10.1943.
liee. Hojagtelse
sien. H.C. Lorenzen.
( Haup't auee chus e Schiffbau
(
Danennrk
StempE;l:(
(
H. C. Lorenzen

Ove .reæ't t e Lse .

Haupt aus s chu es Schiffbau
(~!e rt il s yne t m~d Skibsbygningen
for tysk Regning) .
II.C . Lorenzen.

Københcvn, den 5.11.1943.

Til
Hr . Afdelingschof Wassard
Det kgl. Danske Udenri~srninisterium.
København,

Under Henvisning til stedfundne Forhandlinger i Udenrigsministeriet den 26.10. med Hr. Afdelingschef Wassard, hvori Korvettenkap i tan Hashagen deltog som B.epræ::lGn-l;E'.n-[j for Admiral Dfulemark, tillader jeg mig at meddele følgende For~d8ctninger for Genigangsætt el s &n af Orlogsværftet.
l)

Orlogsværftet bliver tac;et i Brut; ved Reparation ob Nybygning
<J.f Handelsskibe.
i~(~

2)

Paa Orlogsværftet skal der

r epareres tyske Krigsskibe.

3)

Orlogsværftet vil hve rken komme til at medvirke ved Bj ergningen eller Reparationen af de særucedG danske Kri 6sskibe.

4)

Det af den Øverstbefalende for de tyske Tropper i Danmark
udstedte Strejkeforbud sælder ogeaa for det paa Orlogsværftet beskæftigede af Værftsledelsen ansatte Personale. For .
dette Personal~ 6ælder sa~e li~nnings- og Pensionsregler m.m.
som hidtil, sa.dænge Værftet at aa'r under tysk Ledelse. Ved
Uoverensstemmelser mellem den tysk..; ~- - rftsledelse ob det danske Personale føres Forhandlin;erne fra dansk Side af vedkommende Or c~nisationer.

5)

Fra tysk Side udnævnes en Værftsledelse, der er ansvarli 6 for
Værftets Dispositioner. Sandsynligvis vil der blive Tale om
Firmaet Howa1dtswerke A.G. i HamborG' Det paalæsD8s det Firma, clom overta6er Ledelsen, at dGr hv~~ken gennem Driftsoverskud eller pa.. anden Maade maa !'p saml!~s tysk Kapital i danske Kroner.

6)

Det paagæ'Lderide Firma f d.ar ov..~ ·' · "T :L i~ et Brugsretten til Orlogsværftet i den Stand, hvori dt3t for efindes den 10.11.1943.
Dokkerne og alt fast o ~ svømm~nde Inventar omfattGs ogs a a
heraf. Overtu5elsen sker paa Gr und l~~ af en Lageropgørelse
over Værftets saml ede Ej eridom. Tilb:J.gei,ive l sen af Værftet til
den danske Stat sk er paa samme G:;.~ ~. d l ag ve d Krigens Slutning.

."

- 2 7)

De forhaandenv::srende La!~re af Raastoffer, Arbejds- og Brændselsmaterialer overtages senere efter nærmere Bestemmelse af
Tidspunkt og Priser.

Idet jeg gaar ud fra, at dot K~l. Dansk0 Udenrigsministerium
erklærer sig indforstauet med overmævntc Foruds~tnin6er for Genoptagelsen af Orlo~sværftets Drift, anmodclr jeg om, at de. fra
dansk Side nødvendige Foranstaltniuber træffes, for at Driften
kan genopta~es den 10.11 i saa stort Omfang som mulitit.
Fra tysk Side har man til Hensigt saa snart som muligt at
brLnge Orlogsværftet op paa fuld Arbejdsyd8lse, hvorved der gives
Personalet den ønskede .Arbejdsmulighed.
si~n. H.C.Lorenzen~

(
(

Stempel

(
(
(

HauptausschuGs Schiffbau
Dauemark
H.C . Lor enzen .

Marinemin is teriet.

Bil -6 46.

9 . November 1943.

247/19/;-3.

Til
Udenr i gsmi nist e r i 8 t.
I Anlednillg af' Ud cnr-Lg suu.n'l e to r i.e t a Skri ve Lae ':-tf 8. ds ,
c.F.l.Jr.Nr.84.A.2l

X

/ 6,

hv arme d fu.l@;t ..;) Oversættelse ~~.f en Skri-

velse af 5 I d s , med BilllC; fra Hauptuusschuss Schiffba.u, Den Korn-mi tterede for Dunmrrk H. Cl. Lor enz øu
logsværftets Forhold,
1I1L'U

vadr0r~nd(j

Or-drif.ngcn af Or-

sk~l MarineillinistG~i~t næst

at udtale, at

kan tiltræde de i Uddnrigoministerioats ovenanrør-te Skrivelse

frern.t'0rte Synspunkter - n-rvnl.Lg vedr-øz-ende det principielle
d .....nske Ønske ora mi.d.l er-t LdI g NGdll:B::,r!:Gli:l \J '.f Orlogsværftet - f'r emsætte føl ; en de Bemæi-krri.n.je r-r
Det

~r

Ma.r-Ln.ani.n.l at.er-Le t s Opfu'tt e.I se i Henhold til mundtlig

Me dde.LeLue fr ':L Ud,:;nrigsmini at. e r Le t , at

W';.Il

fru tysk Side har stil-o

let sig P 3 L'. det Standpunkt at ville frel1lsætte cm ensidig Erklæring vedrørende Orlogsværftet'undclr tysk
Det synes imidl ertid uk'Ia rt ,
ifølge sin Ferm repræst3ntur;.;r en

L~d81se.

hv :~rvidi;;
SCl. . di-::.n

de t omhand.Le do Brev

Erklæring. hvortil k'?lll'-

mel', at r1arineministeriet ill811g1or Fnrudsætnin3
hvorvidt Hr. Lo r' cnz en har Kompe t ence til p
r2&de med st&tsbindende

Virknin~

u,

f~r ~t

bedømme,

det omh.mdLede Oui-

at forpliGte den tyske Stat

~vcr

for den danske stat.
Til de i Brevet ant'ør-t« 7 Punk t e r b.nnærke s iøvri ...:t:
~1~

ft:t]:lk,y_l.

Fra tysk SidE: blev d er pua iv'lød.s t den 26 I f .1'i . fast-

l :'=J.[ ,t, at der p ut: Orlogsværftet v.i Lde bli '1<::. s i v e t
danske Arbejder en

F~rtrinsstillin.

Udfør ~lsl:")

, oG ·..:. t lll!::.n Løvr i.rt kun vilde

i værksæt t e Reparationer at by sk., Hr"nd\31.38kibe, mon ilc...l{0
nin ~sp-rbtJ

j der, hvilket eft'3T a t vær

nf

J

Nyby ~

bLev.rt medde Lt s-iuve L Arbejder-

nes som de administrativt a n S8. t tl:: Punkti onærers Or g anisati on<3r ur
ind gt;.aet

SOlD

principi \:JIIG Foru.:w ætnin,:ar 'load disf3 € Or g i: misatinners

lVIe ddelelser om Orlo gsvalrft ·~ trl Al'b ':j jdGforh old over fo.r d eres MedllJrilllit:r.

p.d .Puf~-.?_.

Det bør i Henhold til fr i. ." tysk SidIJ

tIdli l~er e

fr em-

sa tte Udt ::l lelser f as t al.aa.a , a t d e r u ::.;::, Or Logsvær-ft e t ikke skaL
pareres KriGsskibe a f no g en Ar t .

J:'G-

- 2 -

ad Punkt 4.

I Overensstpmmelse med tidligere Aftale

ministpript bør sidste
lyde:

Stykk~s

Te kst for at

m~d

Udcnrigs-

v~re fyldestgør~nde

"Ved. Ucve r e nae Lo mme Lse r me Ll.e m d e n tyske V.:erfvsledelse og

d.e t d.anake Pe r acna l.e fi1l."t"'s

Iilcrt.l.ahdline.~rl_€

fI'a dansk SidE. af ved-

kommende l:ampEtfnte Organisationer, og hvor paakrævet, behandles
nævntis Uov6r€.r.sstE.;'u:lc13f.L' af de

d~rtil

kompe t e rrt e danske Myndig-

hedE'r" •
ad Punkt 6 ,.

Dft vil und er He-h"Yl..I. til d c t

fr(.r;lr~y ~±ca.E

Tidspunkt

næppe være praktisk muligt at f'as uaæt t e den lQ'ds. som S.i::ærir..gs-

dato ,.
MClr~

s1~al

t e angåae-nde

a Lut"t/(;lig vedrørende de
d~n

t i Skri V~ Lacn

l,.'Ilskc.dc Arbcjd.s:.1Ulit;ht.d.

d.~r

il'~

fil:.E anfør-

eives Pr r sone Le t ved

Orlogsværftet J præcisEr8, at man som foran anført principielt er
ganske enig med Udenrigsminis 'teI'ie t i en mi d Le rtidig Ne>d.lægge Lse
af Orlogsværftets Drift,

Bilag 47.
HauptauasohuS6 Schiffbau
beim Raichsuinister fUr Bewaffnung
Munition.
Lancerbeauftragter Daneoark
H.O. Lorenzen.

tillC

Kop enh ag en , (~en 12.11.43_
Vesterport 207,
Llolrlahlsgade l.

Herrn
Oberingenieur H. Clausen,
Orlogswerft.
Betrifft: Eventuelle Uebernahne cer OrlogswGrft.
Btzugnehmend au! rae i.ne 1.etztc Unt er r-edung 1:1 i t IhnE:;]1 , bitte
ieh Sie, daftlr Sarge tragen 2U wollen, dass vor der evtl. Wieceraufnahne c er Werfttfitigkeit I:lit Unt~rcttitzung dur-oh Cie Hawall-.tsWerke, J1/G, Hamburg, kein ILiuter1al ol'::'e1" Werkzeug aus der Werft ent noramen wert:.en, (~ a hier'::ureh die Aufnahr:c j er ~UaigkE::i t sohr ersehwert oder ganz in Frage g5stcllt werden karm .
Ieh hoffe, QUS S Si e als intori~istischer Leitor der Werft die
notitSen Massnehmen treffen kannen.
Ho chach tungavo Lj,
Lorenzen
Haupt~usschuss Schiffbau
D~inoI:l ?r k.
H.C. Lorenz en.

Bilag 48.
Brev A.No.1865.
Journal ii..No. 247/19 43.

MkRlNEMINISTERIET.
Kobenhavn K, den 17' Nov.43.

Til
OrlogsV&1rftet.
Da den

Ledelse af Orlogsv~rftet den 4.
f.M. rIevoverdraget Ingenior I.H.E. Cln.usen, var Foruc.s@tningen herfor, at den af Begivenhederne den 29' August d.A. foranledigede Ændring vedro~ende Orlogsvsrft~t vilde inctræde CB. 14
Dage senere, u~en at nan dog havde noget Kendskab til den omhandlede .indringe Art. Imidlerti,.~ er der nu forlabet 6 Uger, og
det kan forudses, at den raadende Midlertidighe~ vil vare endnu
nogen Tid.
Neal' der ses hen til ~et her anf~rte saot til Naturen
af de Forhold, son ~il indtræde, neal' Overgangen til en Ændring,
om hvis Art Marineministeriet nu er orienteret, skal indtræde,
finder Marineministeriet d~t paakrwvet, at Uncercirektnr V. H.
Noring atter tiltrwcer Tjeneste cen 18' ds. for at virke son
Le ~er af Orlogsværftet, indtil en ko~ onde Ordning af Orlogsv~rttets Forhold kan træde i Kraft.
Ingenior H. E. Clausen fortsætter i s~e Tidsrun sin
Tjeneste indenfor Skibsafculingens Le ~else.
~idlertidige

Vedol.

BilE:'.:~

49 .

Orlogsværftet

1718/B.l/B .19.
24' November 1943.

Til
Stats-Brandfors Lkr i.ng af'onden ,
Frederiksholms Kanal No. 27,
IL

I Fortsættelse af telefonisk lle Jdclelse Gaare Dato tillader Orlogsværftet sig herved at indb 8rette, at der paR et Tidspunkt efter Arbejdsticens Ophor den 22' es. er opst~aet Ild i
Orlogsværftets Flyvemas kinværks t ed , hvor for Tiden Flyvevæsenets.
Luftfartøjer er opm~gasinerede.
Skadens Omfang belaber sig skcnsmæssigt til ca. Ar.
200.000.
En Specifikation ovor Sk~~ens Omf'ang vil, ea a snart
den er uc.arbejdet ai Søværnets Bygrri.ngavsas en , blive tilstillet
stuts-Brarlc.fore ikringsfond en.
Paa Grunt af de for Tiden hersken~e Forhol~, vil Genopbygningen ikke findo Sted for senero.

Bilag

Orlogsvæ rftet

50.

82/B. 1/:0 . 19 .

14' Decenber 1943.
Set. Pauls Placs Nr.l.
Herw.ecl l Bilag.

Til
Stats-Bran~forsikrincsfonden,
Fre~eriksholms

Kanal No.27,

K.

./.

I Fortswttelse af Orlogsværftets Skrivelse Nr.1718/
B.l/B.19 af 24' f.M. veGrorende tndberetning on Brancen i Orlogs~srftets Flyvemaskinværksted dell 22' s.M. tillader Orlogsværftet
sig herved at freDsende en Specifikation over Skadens Onfang,
som er ansla~et til en saolet Beka8tni~~ af Kr. 230.000.
Endvidere oeddeles det, at ~e i Flyvemaskinv@rkste~0t
opoagasine~~de Maskin~elc til Torpe~obaar.ene Nujacen og NyDfen
og 6/T-41 ikke tilsynGla~enc~ har li~t nogen Ska~e udov er, at
de er blevet overspr.1jtet Dee: Vane: t hvorfor nævrrt e Dele nu fl~rt
tes og bliver konserveret.
Udgifterne ved Konserveringsarbejdet kan ikke opgiv es
pea nærværende TiGspunkt, Den n&nlere M e d~ e l e l s e herom vil frenkOIDI:ie.

Bile.[; 51.
246/B .1/B .19.

rfogs væ rlt8t

18' Februcr 1944.
Sct. Pauls Plads No.l.

Til
Det

Depart 8uent,
Stats-Brancforsikringsfonc.en,
Freceriksholms Kanal Nr.27,
sta~istiske

IL

Ved Skrivelse Journal No. 3 - 301 - 78 af 20' f.M. tilstillEdeStatsbrandforsikringsfonden OrloGsværftet on af Fon~ens Vurderingsmand, ilrkit8kt O. Funch~Espors on foreteget Vurdering af
Skaden fre Branden i Orlogsvsrft~ts Fl yvema s ki nvær ks t ed .
Dennes Vurdering af S ke.c~. E.. n anc~r::~(~:6r ca , Kr. 195.000, medens
den ef Soværnets Bygnin.;sv...3st.,;!l foretagne Vurdering belob sig til
ca. Kr. 230.000. BygninJsvæsenet har efter at have gennemoaaet
Arkitekt o. Funch-Esp ~reo~~' Vurderingsrqpport udtalt, at cer
intet havos at ben~rke til de anforte SUDmer, idet Afvigelserne
mellem disse og Bygnin. ;sv:9senets Overslagssummer iøvrigt findes
at ligge indenfor den Wargin, der maa regnes med ved saadanne
Vurderinger. Til denne Udtalelse skal Orlogsværftet henholde sig.
Ved Opgørelse over den forvoldte Skade har hidtil kun været
taget Hensyn til Skaden paa Bygningerne, men ikke paa det heri
beroende Inventar. Dette har sin ~nrsag i, at Værnemagten (Luftwaffe) beslaglagde Værkstedet den 29' August f.A., da dette benyttedes til Opbevaring af Mnrinens Flyvevæsens Materiel og fjernede en Del af V~rkstedets Inventar, saaledes at det ikke, saa
længe Beslaglæggelsen har fundet Sted, har været muligt at opgøre, hviiket Inventar, der eventuelt er blevet ødelagt ved Branden.
Nu er det imidlertid blevet meddelt, Ht hverken Værnemagten
eller Howaldtswerke ønsker at disponere over Bygningen, hvorfor
det er Orlogsværftets Agt at lade Søvær':ets Bygningsvæsen overtage Tilsynet med Bygningen, samtidiB vil det blive undersøgt,
hvorvidt der er sket Skade paa tilbageblevet Inventar.
Bygningsvæsenet foreslaar at Værkstedet rep~reros saa meget
at dets Indre ikke ødelægges yderligere af V~jrliget, hvorfor
Orlogsværft 0t skal henstille enten at Ovenlys, Vinduer m.v. repareres i Henhold til de optagne Spocifikationer, hvilket i Forbindelse med Oprydning m.v. vi l medføre en Bekostning ~f Kr.
50 - 60.000, eller at man under !lensyn til do h erskende ~orhold
nøjes med en foreløbig Tætning med Brædder o.lign., hvilket vil
koste ca. 10.000. I sidrtnævnto Fald vil den se~lede Bekostning

2.

"/ .

for den endelige Reparation forøges med dette Beløb, men denne
Løsning er muligvis pna Grund af Vanskelighederne ved Fremskaffelse af Glas den eneste farb are. Orlogsværftet udbeder sig Fondens Stilling hertil.
Da Bygningen nu atter er oV8rgaaet til Orlogsværftet, skal
man endvidere anmode om, at d en <-'. tter indtegnes i Stntsbrnndforsikringsfonden til følgende Beløb:
Flyvemaskinværkstedet (ny ae gl. Bygning)
Kr.400.000
Inventar
,......
7.000
Arkitekt O. Funch-Es~ ~rOensl Vurderingsrapport r eturneres
vedlagt.

Bf Lag

Orlogsvæ rftet

52.

4l6/B.l./B.19.

17 1 April 1944.
Set. Pauls Pl ads No. l.

Til

stats-Brandforsikringsfonden,
Frederiksholms Kanel No. 27,

K.
I Fortsættelse af Orlogsværftets Skrivelse No. 246/B.l./B.l :af 18' Februar d.A. og Stnts-Brandforsikringsfondens Skrivelse
af 26' s. M. bl.a, omhandlede midlertidig Repar1::.tion af OrlogsTærftets Flyvemaskinværksted, tillader Orlogsv~rftet sig herved
at meddele; at man underhaanden h.t-'..r modtaget Meddelelse om, at
Værkstedsanlægget nu vil blive overtaget af en tysk Virksomhed
(Heinkel) , og at men har paabegyndt en fore:øbig Reparation af
Bygningerne.
Den i Orlogsværftet fornævnte Skrivelse foreslaaede midlertidige Reparation bortfalder saaledes, li~esom Orlogsværftet
skal anmode cm at Flyvemaskinværkstedet me a Inventar (ialt Kr.
407.000) atter udgaar af Stats-Btandforsikringsfonden

Bilag

MARINEMINISTERIET.

53.

Br ev A. No. 1833
Jo urnal A. No. 2 47/19 43.

København K, den 11 1 Nov.19 4 3 .

Til
H~.

Direktø~

N. K.
K.

~i e ls en ,
~f

Dbg., Dbmd.

Ministeriet har und e r D,D. t j_lskrevet Udenrigsministeriet saaledes:
"Marineministeriet her fr a d en h erværende tyske kommanderende Admiral gennem sin Forbindelsesofficer modtaget Meddelelse om, at XQrvettenkapitan Hashagen er ophørt med at repr,æsentere den tyske Marine i d en f or Tid Gn tUlder Forhandling værende Sag om Orlogsværftet, Søertil~ 8ri ot og Søminevæsenet og
er blevet erstattet for de~no Opg S7 8 8 v odk omnend e af Direktor
Dolainsky , Oberwerftstab be i.m Admi r ::. l :;:"~-:'l1em ark " .
Dette meddeles herv ed H~ , ~ir e~t0 r e n til Efterretning.

F. M.
Vedel.

Bil.g

54 .

23 .11 .19 43 .

l ) Di e Orlogswerft wird zur

Inl3t l.nci. s otz1ll1!.~ und :::. nm

Hand81sschiffun in 1>bt r i ob g unclli. en, WODoi

Neubau von

d.~nischen

Schiffen

der Vorzug gegeben wird.
2) Es ist vorl:iufig nich-t un z t v i Le d c ut s cho und d ånd a che H2.ndelss chiff-Neubaut en g Gd c.:ht; u uf kc i. nun :hl1 w er-d an d eut e elle
od er danis cha KriE;gss ohiffu g cbau·t,

u:QJ.t:.~1.. b~:.ut

od.er r(;pr.".riert.

3) DiG Or-Logewe r-f t wird wod o.r an c or Bt:rgung no ch cm d e r Reparatur der v urs erurt on danis oh en Kr i r... g G S ohiffu bot c LLi.g t wcrdbn.
4) Das vom Bc f'h , d . d t •Tr. in D:i.nOlj · .r k \..:rl o.s s e n e S treikv e r bo t hat

Gliltigkcit fUr dRS auf dur

Orlogsw~rft buseh~ftigte,

von der

Werft1ei tung a ng es tx.Ll. tu Pe r'uonc.L, !)ies L;C P ersonal ol 'hl:i. l t

in

der Zei t, die die Wcrft urrt e r d c u t. s ch e r L e L t ung s t ch t , d i e
gleichen Lohn- und

Pensionsbostimæw~~en

U.s.w. wie bisher •

Bei Streitigkeiten zwisoh en der dc.: utsoh Gn Werftleitung und
dem dUnisehen P ersonel werd un auf d~nischer Sait e di e Ver-

hand Lung en von don zue t ånd Lg on Or6~"'..nisatiol1L; n, b ezw , den zustandigen d am.e ehen ~,iinist e r Lon gcftihrt.
5) Deutschers 8its wird eine Werft1eitung eing es otzt, di u fUr di e
Dispositione~ der W~rft veran~wortli0h i st. Vor a u s s i oh t l i eh
komart hierflir die Firma Howa Ld t ewc r k c .A. ( ~ . in II:?ITlburi.; in
Frngc. Der Uberner..mcnden Firm.;. wird di e .ruf'Lag e g ema ch't , dass
durch Ueberschuss im Be t r i ob od er a ui G-n c. c r G Art und W~is G
kein d eut s chas K-Lpi 1J::!.l in danis e11\:.-11 l:r o n u ~l g e s ch -vff a n we rd en
dnrf.
6) Daa dieser Firma zu iib(;rtr~~g(;nd :3 ~ nut s ung s r l; ch t uraf'as s t die
Orlogswerft in ihri..:Ll Be s t.nnd cm 10.11.1943. Di e: Do c k s und das
fe ste w1d sehwimmend u Inv ~nt ~r Sifid ein~ ~Gahlosscn. Di e Uebernahme erfo1gt auf Grur.d e a.ne r Lnv e rrt ur- lib er d as g 8SE:.Illt e
Eig e:nt um der Wurft. Hiickg=:Lb 8 d e r Wcrft nn d ori dc.uis chen s tuat
erfo1gt auf d e rg Lui.ch en Grtllld.lc.~g e be i ~ ~r i u g s o nd 8 .
7) Die Vorrato an Roh-Hi1s- und Butri Gbostoff en werden nul' als
Ausg Le i.che Lag e.r v orwono e t . Der Boe t a n d a n VorrE:ten solI
grundsiit!31ieh durch NEChschub d e r MatE.:;ri :.L11 :..m aua D8Utschland konstant geh~lt bn w0rden.

55.

Bil,, ' Nr.

1\1i(~lEJrti/:i i : Bes"3ttols e r:..f Orl ,x :15 v_Jri t e t s V~Jrkst oc1sstillin.~;c:r DC;(~ nu'~Brcn'~o k)ntr'lktB.nt!.l.(;ne FunktL;~rer und c r .i: :'r t r i n s v i s Anv enc' o Ls e af k ~'n
;rald'll1t~l ~et .:.. .u s't .ruk t t cnapcrnone ; 3 .)I:"i ni c:lerti:'.i ,~ o r.1bstrc.

---'-'-'---' - - - -

~ - _ ._ - - - - _ . _ - -

Inf.~ ~ni ! 'r He r t z - e n c.v 'i rl e r c i{)n Gt r nk t fJ r
Christi :::nson . struw e-Christ ensen t ~~ )n t r Dl l :ln t

Led e'r

)aa Driftskonteret:

Fr e ~:oriksGn "l: : l~~ ns t r uld ~ r ~~ a c,G .

:C:m t or l a d e r .

Lec"'.Gr k c.ns t LtlH;ret :d ~ 8 lin, . snoster Eriksur:. .- endvider0 1~ Jnstrukt0r Loisner, tekno AS G. Erikson 0[.
Alstrup.
I S-A:f(1. Ini:eni o r Sanning; i ~~-llf r~. In:·.':E:nilJr
Hansen.
~~ ... ntro.}:t 2.ntc:.t' ~ n Fuldlil::JI ~ t i g Lund ,

SekrctariatEJt;

Sekret..3r Filihl h a us en .

Værkstt~si~!eni~rer:

-----=--=================

VcJrkf'Jrerc

Mester

Kec~ e Lsrue r.L o

Z:onstr. 11.als<nflr(~
Petersen

Maskinv~'jrksted

K"nstr , In;;.
p . S ohn i c1t

..

Arbejc.er

H.Hansen

lC:'nstr. S • ..:~.Potcrsen
h.V.S:lrens on

Boeskov

-----_._._--------ElektrCiv::3rkstecl

K0nstr.Peders8n

Elektro0pstilli~~ K ~nstr.

-

--------_._---_ _----

Kcne t r , Rue Lrikke
Maskin-Opstilli~: ~ 3rkfor or

( S v e j s ni ru~)

K')nst:ruktor
Funch-R!:"sDUG
s en
----_
... __ .

L. Ln.rs on

G. Nielson

MestGr
.b,.cller-Nissun

Staberi

Arbejder

H. Ht1nSen

Ronuo

Wi2ull, J un s en
H ~llSp.n,

k~.JenSGn

Tc~ner

Anereasen.

H.Jenoen!A.Andersen, Konstr. -lict ':·r
S orrs C,l ~ , Thcrsby,
Antersen,
~.Iartin Ht.:nnin/;son
Svejsor M'Js ·)lff
el. Christensen.
-------------_.-----------------:;..;:,;;..;.J ~J r t·; e ns en
Sne i.kcrv:.:;rkst e r.
Kenstr. Eis 'J8
evt. Snbc: ker.
H.Chris tens oll

Skibbyc;niXlbsværkstocl.

TJmrer-- o:?:

Bna (~e-

Konstrukt nr
Miohelsen

-----_._---- --_

~~alervf3rksted

V.Christellsen
Fr2.nr1, s- Oll
.._-----_.
._- -

Kons tr. 110 1 1 81.'

W:3r kD t ec~
'-"--'-'- .- ..

G. Hanson

Arbejder
.
(Ha tt in{:..t-)_._ _

--_._"------ ---

K:nstr.
Christensun

T:;pfer

Carls 0 11 ,
Christunsen (M)
O.Hansen (Gr ,: )vsn).

~ J ns t r .

---

Sojll ··\ft.

o~

TBkkel-

XJnstr. Skj ol (~
Anc~ 8 rs 01'1
K'Jnstruktor
... M:Jrtensen

S-TognGsteuen~
n-Te:~nestuen;

Le :er

__

._. ._----_.---------.__..
----------_.
~

l1struktor O. Petersen.
In ' . . n 'irr J0h<"l1sen.

.•-._-

-- ---
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Funktionshonorarer.
stilling

Navn

Ingeniør

C.G. Hansen
E. Her t e

Konstruktør II
II
II
II
II
III
III
Tegner
Konstruktør II
II
II
II
III
III
III
II
II
Tegner
Værkfører
Driftsassistent
Værkstedsassist~nt

guldmægtig

A.V.I.A. Eisø
H.A. Møller
E.J.G. Michelsen
S.O. Andersen
P. Christensen
H. Carlsen
H.E. Hans en
V.J. And c ra en

Mort ens en
P.A. Schmidt

H.

F. Au. Pet ~ : r ::; en

K. Ruelokke
S.Aa. Petersen
I. Christensen
H.V. Sø:renson
A.C. P,::,dersen
O.A.I. R21ndt'
E .IC .A.ndroa3 en
K.H· Hans~n
IL G. Ni61s en
O.tL Henningsen
P.F. Bruw1. Ni olse~
C.O. Lund

Beløb

T·:r . 5 0 , 0 0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
50,00
50,00
30,00
40,00
30,00
30,00
30,00
150,00

-riogsværfult
25,

NOV~ lliber
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Til
IlIa r i n r.H:iini s ter f.c t ,
Unde r lIG nvd sni.ng t il
~>. . G . ,

LlO dt 8.[:;~n

lVI oJ dd e 1(:188

OLl ,

i .~ t

Howa.Ld tswE:rke

:t!iOunbur.' ·, fr e·, o :: med c1811 2 9 ' dG. ovo rta.re.r Drift en af Or l o i s -

vsarf tet skal Orlo gsværft.::t h e rv.ad til13.dIJ s i -; at i ndstille, at e f sanM~

tcrnævntG Personel fra

Duto

m 0dd81~s

Or l ov :

Fra Orlogsværftet:
---_ .. ..._.._--_..
-

Inceniør Hans E. OLau sen
K. Lundbeck

Værkf0rer J.L. Peders en
V. J c=nst:ln Rye.
II. I!' •V • Kukk er ic'; •
R. C. Wei8cher.
S • .!!'. Fick
.z, .1\1. Larsen
i-... G •C. Chr-L et.enecn
O.J. Larsen
J.P. Jeppesen
V.B. HL. nse n,
G. J<:. SiClonsen

H .H.Schou~Podersen

E . H. Th.massen
S . l~.J .

!~ielsGn

S. M. Kra g

Mastal' V.M .H. Faber
L.V .O. Christensen
O.E . Holst
V. No rdsted
R.E . Christiansen
Steen F. Ni e l s e n
11 . S . J. Hansen
H.3 . Lars en
H. L. V. Jør .;enseJl

Konstruktør K. KrLlf:holm
H.P.K.E. Larsen.
II. E. Lar-seri Sø rensen
'l • Wussileffsky

.'l..

Matros-Kvarterm8s ter udenfor [Ir .
Mos te r paa Kontrakt ved Orlo ~s
vfurftet, T. Scllillidt
An~~~ende M ~dd u181s~

af Orlov til:

Maskinmester

vil

Orlo~sværftet

r .J. Claudi
H. P . C.1k1.rsen
K .u. H. ThorD.sen
C.G. Reii'flin

senEre tillad8

si ~

at

fr8~sende Indstillin~.

Fra Fluadestationen:
Kont.rful"l.mæl:~ti iij

C '.l'• • F . M1.::::'l.kvu.d
Kontorassist ent P. J.F. H8i". duer
Budforrnand H. J. Johansen,
Havneassistent C. Ande r s en o t;,
VærftsforBund fJ.R. Sørensen .
P. D. V.

AfskrIf t.
~ a r i n 8 m i n i s t e r i ~ t .
København, den 2. De c eraber' 1943.

C. Nr .
Journ 1fr .C .52:;/1943 .

Til
Finansministeriet.
Justitsministeri et.
Indenrigsministeri~t.

Ministeriet for Hand~l, Industri oG Søfart.
Minis ueriet for offentli Ge Lrb ~jd8r.
Generaldirektoratet for Statsbanerne.
Generaldirektoratet for Post- oG Te~e5Tafvæsenet.
OverborGmesteren i København (Kbhvns Kommune)
Gentofte Kommune.
Havnedirektøren (Kbhvns Havnevæsen)
Københavns Telefon ~/S
Frederiksber 6 Kommune.
I Konsekvens af Be5ivenhederne den 29.Au[~st d.A. er alle for
dunsk Regning i gangværende mili t~are Arbej der ved de forskellige
Marineministeriet underlagte Institutioner paa Holmen (Orlo gsværftet, Søartilleriet, Sømint::vc.i3seuet m.fl) standset. Samtidig er der
fra tysk Side st illet Krav om Overtuselse af Brugsretten til nævnte
Institutioner, og foreløbi b har saadan Ove r-t age Lse for Orlogsværftets Vedkommende fundet St~d den 29.November d.A., id~t Værftet er
overgaaet til tysk Ledelse under Navn af: Howaldtswerke, j~b t e i lung
Ko penhagen (Treuhand er de r Orlo gsvå:lrft).
Det har imidlertid vist si\;, at e t større .An tal a f d-an danske
Jæbejdsstyrka ikke under de nYG Forhold i nærmere Fr emtid vil kunne
finde Beskæftigelse paa Holmen, o ~ da Marineminist eriet maa formene, at alle Muli gh ~d er for at skaff 3 de p a~Gæld end e BeskæftiGelse bør udnyttes, skal m.,n Lnd t r æn je n I e hene t Ll.Le , at det maa blive
unde rs øg t o; eft ~r Om s't.endLgh ede rne snare e t belcjli ; t meddelt nærværende Ministerium, hvorvidt der i Institutioner under
.
i kortere olIer Længe r e Ti d vil kunne findes Anvendelse for et
større eller mindre Antal af de omh~dl ede hrbejdere.
Blandt disse er f øl..:e n de Fa G r epr:IJsenteret:
Maskinarbejdere ( ve d Værktøjsmaskiner o~ Montage)
Je mski bsby,,;€S er ,j
Kleinsmede
P'Ladearb ej dere
Svejsere ( Aut 0i.-Sen sv o j s nint": o-; ele ktrisk Svejsnin.:;)
Flormere
El ektrikere og El ek'tz'omekanf.ker e
Radiomontører
Grovsmede
Kedelsmede
Iris t rumentma .jer-e (herundtJr Optikere)
Skibstømrere
Skibssnedkere
Modelsnedkere
Maskinsnedkere
Malere
Rizgere 0 5 Se jlma::;Gr 8
Syersker
J·,rb oj dsmænd
Chauffører.
Opl y sni nger vil krnlllc indhentes ved:
Orlo:;svcerftets kontor, f:ct. Pa ul,s PI ads Nr. l Stuen K.
Telefon Nr . 163'~3.
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Kobenhavn, den

Til

I Skrivelse af 22' Novenber d.A. har U~enrigscinisteriet meddelt Marineoinisteriet, at de tyske rilyndigheder har besteot, at Orlogsværftet fra OG ned Mandag den 29' Noveober s.A.
overtages til Drift af Hawaldtswerke A.G., Har:iborg.
I den Anledning oeddeles folgenc~e .
1. Det under nævnte tyske Ledelse drevne Værft vil fore Navn af:
Verwalttng des Orlogswerft, Der 'Treuhånder Howaldtswerke A.G.,
Poetadresse: Holmen, Kobenhavn K. Værftet ledes af folgende
tyske Herrer fra Howaldtswerken: Hr. Palm OG Hr. Tnddy.
2. Til fo:telobig .Afvikling af Orlof1SV!Jrftet er fra 29. f .M. oprettet et særligt Kontor, sara bemvnos Orlogsværftets Kontor:
Postadresse Sot. Pauls Pla~s l, Stuen, Kobenh~vn K.
3. Samnenfattende Meddelelse allBaaenGe cot i ovenstacente anforta vil ~ære at sen~e til Myndigheder og Firu~er, ned hvilke
Orlo[.;sværftet i Øjeblikket har lc,benc'.e Mellemværende.
4. Orlogsværftets Kontor vil udfore OrloGsv~rftets Afvikling under Lec.elee af Unc.erdirektor V .H. Norill.t; oec1 Kontorchef Ecke.rc:t-Hansen soo daglig Leder.
5. Fra tysk Side er ved Overta3olsen afc ivet principiel Erklæring oot
!i Orlogsværftet tages i Drift til R0paration os Nybygning af
Handelsskibe, blantt hvilke ~anske Skibe bives Fortrinsret,
~ det ikke forelobiG pe.atænkes at iv1.J rksætte Nybygning a f tyske 0 6 danske Hancelsskibe; i intet Tilfæ~de sknl der udfores Nybygning, Qnbygning eller Repare.tj_on n:f tyske eller
danske Krigsskibe
~ Orlogsværftet hverken skal del t~·;e i Bj ergnint eller Repara1ion af de sænkede danske Krigsskibe,
~ det af den Øverstbefa.le:.1de for de tyske Tropper i Danuark
udstedte Strejkeforbud har GyldiGhed. overfor det paa Orlogsværftet beek::aftigec.e Personel, der er ansat af Værftsledelsen. For dette Personel gr-alc1er i c:en Tid, V:3rftet staar under tysk Ledelse, r.le saL1L10 L,1 n- og Pensionsbester:-J.L:elser
o. s. v. som hi:.::.til. Ved Uoverensstemnclse Dellen (:en tyske
Lee..else og d.et danske Pr:rs•Jnel vil Forhanc:lin ~erne fra dansl':
Sic:e være at fore af c~e kc,np ett.)nte Or ; a.nisati ,)nt:r, henholde-

I
2,

vis de koupetente danske Ministerier,
at der fra tysk Bide inCst3ttes en Vt:irftslec.1::lse, c1er er ansvarlig for Værftets Disp~siti~nur. Der gives ~et Firne, som overtager Ledelsen, PaaL~6 ura, at der ikke veå Overskud i Driften
eller paa nogen anc:en i:aade maa skabes tysk Kr:i.pi te.l i c.anske
Kroner,
at den Fimset overdragne Benyttelsesret o:::ifatter Orlogsværftet
i den Stanc, hvori det forefanctes ~en 10-11-1943, Dokkerne
og det faste og flydende Inventar er indbefattet. Overta~elsen sker paa Grundla0 af en Inventarliste, son efter den 29'
f .M. udarbejdes cver al OrlJ;;sv::.arftet tilhorent o Ej encl cu.
Tilbngegivelse af V:orftct til c~en danske Stat skGr pc.a saome Grunf la1.:~ veu Krit;cns .Afslutnint~, sar.it
e:t Lagre af RaP..-, Hj wlpe- oc; Driftso1:1teric.lt:r .::mven~1.es son U1ligninr~slr..:,t!re. Lni ;6rb6holc:!.nincc.rne, hvor"vor Cer E:fter c1en
29. f .r.!. udf,,:1rr,i,7;es Lo.r:;&rlist er, skul principielt hole.es konstant ve~ Tilforsler af Materialer frn Tysklan~.
6. Sao.c1.anne i Henh:ilc:. til G8ld.en(:.e 2/3 Lønninr;s:,rclnin;: afsk.:.c7.iGGde Arbejc.ore, son ikke er ffensionsbcrettio;G~:.e, ::;p:pebr3rer, indtil de er g,ntecet til ArbGjde enten vod V1:J rftet eller f;.nc1.etstecs ,. Lon eft0r den gælc:.ende 2/3 L·1n11ingsorc.nin.: ~, ~en r.'l.o:: ikke udover L:1rdag c1.an 4. Deceober c1 • .A. , hvorefter c1-eres t·,nning
bortfalder, idet de efter sanme Dato inctil viiere betragtes

-

eoo afskedigede frn Orlogsværftet~
7, Saadanno i HenholG til gsldende 2/3 Lanningsor~nin~ afskedihede
.ri.rbcjc'lere, som er pensionsberettir;ede, oppebrJrer, indtil de er
antaget til Arbejde enten ved Værftet eller antetsteds, Lon efter den gældende 2/3 Lonnin1.; sordnin.:_; , nGn (1.o·~ ikke udover L:Jrda.g den 11. Deceober c:...A., hvc-refter deres L;1nnini bortfald.er,
idet de efter sa.IJZle D ~to indtil videre betragtes s .)11 e.fskedir:ede fra Orlogsv~rftet.
8. K::mtraktantai:-;et Personel e1f: de ved Orl ')i;sv,·Jrftet i ... rbvj c:e V':,Jrende ArbejderE: fJrbliver til Tjeneste Ve !~ V::arftet i H0nhold
til Pkt. 5 l:,
9. Tj enestem-:3nJ v0cl Orlo::~sv.:arftet skal ikke .·: JrG T j ene8te ve-:: V;3rftet, men in~:til vi~:ere ve;'!. OrlJ~ sv:.3rftcts JC. ,nt .J r ( jvfr. Pkt. 2) •
Saadanne Tjcneste~~n~ , hvis Tj8neste i Øj eblikket kan b)rtf~lde, erhJl.:~ er fra ~1.arineninisteriot VGl1 s::Jrli,: ; Skrivelse til hver
enkelt oe<.:C.elt Orlov in. til vitc;:re L1e { '. Lnnnin;__'.' . DE- vil cfterhaanden i c~en Uc'l.str:>Jknin.r:r,, c:et er muli ._ :t, blive f ·:.rsnt til an.ten Tjeneste undor Marineninistoriet eller 11n::.1ru St r-.tsinsti tuti .Jner.
10. Orlo~svc:arftets K2nt -:.r bring-er alt J'J:._; llumvr:ironr~ e mellem Orl,JP.'S~.. . ..
V':Jrftet og Finr.nsninisteriet, and ro Hinistori e r, St r>.. tsinsti tuti:iner, private Virksomhec:.er oe: Firmu.::r 'J(.:. lign. til ful ,~stc3nr~ig
0

1

3.
Afslutning, . ob en kooplet Regnskabsafslutning pr. 27. f.M. udfærdiges.
Li~eledes uclf"'.3rdicea et starli~;t Re.:;nskab over alle l..fviklin,;suc1gifter.
J.l. De ved Orlo 6 sv:arftet antE6 ne Ho.andvrarksl:-.3 rliilt,"e fortf:utter indtil videre der~s 123retij veu Værftet. Forhol~ v e~ r~ronde L~rlinGe i Fe..3, som oeatte blive inc1skrwnket i en S!~r,r12.n Utstr'1:lkning, 1:1.t en F0rtsættelse o.f ::!.e pc.f'.tfælc1.un<:1. e s L.::1 rcti r:'. ikke er mulig, inc.berettes til Orlof,SV~3rftets K.:ntor, v o(! hvis Foranstaltning c.et vide;re f .:irn.Jclne i saa Tilf~;; lc1.e vil blive foretaget.
12. Hclmens Luftværnstj e:neste o::: El e ktricitetstilsyn se.r.1.t Flac.destationens Polititjeneste er oph:-:,rt fra cten 29: f.M.
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25' N.:.weobcr 1943.

Til
0rlorf.sv•:3rft et .
MinisteriGt har bestemt, at Flaadestationens danske
Polititjeneste pa.a H•J lmen inc:stilles sa.11IJ1e Dag ( antagelie den
29. d.M.) tysk Ledelse overtac er Driften af Orlog sværftet m.v.
samt at der fra sa.mme Dag meddolos Flaa~estationens P ~litistyrke
(Overpolitibetjente og Politib0tjentu) Orlov inc'. til vie.ere med
Lonning.
Endvidere best Eimmes, at Holmens Luftve-Jrnstj 6neste organiseres eaaledes, at den nuv~rent0 Leder, Matrcs-Kvartermester
II H.R. Petersen snarest kan fri tc.:3es ior f enne Tjeneste.
Dette meddeles herved OrloL;svrJrft et til Efterretnins
og videre Bekendtgorelse for Pla1:.1/ : esteti,J nens P·::li ti sa111.t for

Matros-Kvarterraesteren.
Ve.:. ol.

Bile:; 61.
Made i Marineministeriet clen 26' Nover~1ber 1943.

Tilstede var,
Direktor f:>r Orl,J gsværftet N.K. Nielsen
Un&erdirekt0r V.H. Noring
Ingeniar Sch~u-Pecersen
Herr Lorenzen, Oberwerftsstab
Herr Palm ogHerr Ta.ddy.
Motet beGyndte net at drafte under hvilket Navn V~rftet
skulde viderefores, ilet man fra tysk Si~e onskede at behclce
Navnet "Orlogsvsrftct 11 • Direkt:iren kunde ikke G8.a nE.::7.. hertil,
i hvert Fald naatte 11 0rlogsvE:lrftet II ikke im:gae. prirr.:3rt cg nan
enefes derfor en folg 0nd0:
Howaldtswerke, J~bteilung Kopenhagen.
(Treuhancer der Orlo~swerft},
idet nan fra tysk Side ikke ~ente, at der kunde rejses Incvendinger herimod.
Herefter gik man over til at tale :,I!} de afskec.igede Arbejdere, da Sporgst1aalet om c.eres Aflanning ved Overt::i.gelsen af
Værftet naatte finde en Losni?l[;. Da der fra tysk Si~e intet kunde siges on, hvornaar og i hvilket OElfang man igen kunde antage
Arbejderne, mente Direktoren ikke at 2/3-Lonnen kun~e gives længere end til den 4 1 December, hvilket aan fra tysk Side saa var
indfJrstaaet mert.
Fra tysk Side blev der spurgt, om man kunde forvente, at
der stadig vilde komne ianek Arbejde til v~rftot, hv0rtil der
blev sval'et, at man antagelig ikke kuncle regne hermed.,
Derefter k.:io Sporgsraaalet '. )Il Reparat.iJn af Orl.:>gsv~3rftets
Dok No. 3 paa Tule, ca man fra tysk Site n 0nte, ~t dette Arbejde
burc:e beta.les af Orl:Jgsvcdrftot. Dette kunde Orlo,:: sværftet deriDOG ikke gaa med til.
Direktøren henledte herefter Opoærksonheden paa, at Polititileynet vilde ophore den 29 1 ligesom Luftværnet 1aaatte onorganiseres. Ligeledas maatte nan fra tysk Side selv sarg e for at
ordn~ F.:>rholdet til Fabrikstilsynet, Stærkstr0nstilsynet samt
eventuelt Ab.)nnement ned Falck, idet det lobende i'._bQnnement vilde blive opsagt af Orlogsværftet.
Orlogeværftets .Afviklingsafdeling vilde blive flyttet b·.::.rt
fra Holnen, men dette kunde ikke naaes J O Lørdagen •Jg vilde derfor ske oo Mandagen.
Diraktøren oeddelte derefter, at der pae Holuen fanctes en
Personelgruppe, S:JD dog ikke hørte til Orl~gsværftet, nen henhørte under Flaadestati onen, og hvis Forhold ved Overtagelsen af
Værftet ligeledes Llaatte ordnes. Dette Personel bes~od af Chauffø-

2.

rt;r, Færgeførere, Gartnere, K~nt ~:I'.~'.Jlk, Rengi:iringskoner n. fl.
En Fortegnelse over sa.otlige Pers ,. mer harGnde hertil blev :'vergi vet Tyskerne, id~t de saa selv vilde ordne disse F0rhold.
JHed Hensyn til Udskiftning af Pers::nollet ved Orlogsværftcts
Lyscer..tral gjorde der sig særlig . :: Fcrh:;ld gældende, :ig Direktøren gav derfor Tilsagn ,:m, at P&rs onc:ll et her vilde fortsætte
r., t Par Dage udover den 29' f )r at gi ve Overlevering til den nye
Besætning.
All o Pers ,Jnalekontrakter skulde J..0 b e viderC:, dog saaledes
a-t Forandringer foretaget fra tysk Side ikke skulde være bindende for Orlogsværftet ved Tilbageleveringen af Værftet.
Endelig blev der fra tysk Side f c•rospuret, om r.1an fra
Værftets Side ønskede at nodtagu et skriftligt Overtagelsesdokune nt, oen dette blev besvaret bGnægtonde.
Til Slut lovede Værftet at sorgo :?ci.,, at der or.~ Lordagen
blev udeendt Meddelelse til Værkstede ~ D.D. on Værft0ts Overtagelse.

,.
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Btilnen K, den 27' N~vcmber 1943.
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Tegnestuer
KGntorcr ug
Værkst e der.

OPSLAG.

Det meddeles herved, ~.-t Orlog.sværftet fra den 29' ds.
er overtaget og videreføres ui1.de :c Navn ef
Howald ts-.rerke Ab 1: o.i.lu:1g Kopenhagen
( Treuhander de1· or·1. ..,gswerft)

P.f d 1 Herrer Palm og Taddy.

Bilag
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ORLOGSVÆRFTET,
No . 1'730/A,1211

OrL..1 gsværftet skal herved I.leddele, at son Følg i:; af de
ved Begivenhederne d 1;;J n 29' August d.A. f0r s:,værnet indtrufne
Forh 8ld, oph3rer Orlogsværftet fra og med den 29' d.M. at bestaa :!DO dansk Virks :imh cd undl:lr MarinerJinisterir:.. t, idet Orl:igsværftet fra BW!ll:i e Dug ov 0rtagG s af det ty:: J kG Firr:1a H..;waldtswerke A/G. , Ha.Llburg, un der Navn af:
Howald-tsworlrn, .A.btGilu.,.'1.g K.;penhagen
( Treu.hande;r der Orl•Jgsworf't) .
De af Orlogsværft ots L1.; dolse indga.aede ::',)rpligtGlsor
•Jg Krav kE:.n son Folgu heraf ikl:e :,verfares til d &t tys ko Firoa,

hv ..,rfor al eventuel K-:rresp0ndance saadanne :B\ rh ::- ld vedrør ende,
bedes ført ned Orl_gsværftets KJntor, Adresse: Set. Pauls Plads
No. 1, Stuen, K3benhavn K.

Bilag 64.
Orlogsværftet

1737/A.1211/F.ll.

27' Novenber 1943.

Til
Assurance-CJupagni~t Baltica A/S,
Bredgade No . 42.

K.
.A.ngaaende F,J rsikringer.
Orl~gsværft et s kal h0rvcd n odd 0le, at som Følge af·de
ved Begivenhed erne d8n 29 1 August d.A. for Soværnet indtrufne
Forhold, ophører Orlogsværftet fra Jg ned ien 29' d.M. at bestaa
s on dansk Virksonhed under MarinoninisteriGt, idet Værftet samme Dato overgaar p~.il. tyske Hænd er.
Saaledes foranlediget n oddeler Orlogsværftet herved Opsigelse af følgende Forsikringer, s om er tegnet hos Selskabet:
Kasko-Police N,~ . 20. 266 v0drørcnd e den flyd ende Dampkran
et Be1øb af Kr. 250.000,-

for

Kasko-P olice · N0 . 20.228 vedrørGnde diverae Skibe f er et
Belob af Kr. 250.000,Kollisionsansvars-Polico N::> . ..!0.267 v edrørende den flydende
Daopkran, fJr ot Beløb af Kr. 25.000,- •.
Orl·J gsværftot i.3.TID j dur a:r:i at nævnte F·orsikringer bringus til
Oph0r fra Dags Dat:.,.
VedrarondG folgend e :Porsikring- or:
Indbrudstyverif orsikring, P)lice TYV }45852, OrlJgsværftets
Lonningsk '.)nt : r, til -2-t Bel::,b af I:r. 1500,- ·Jg
Ran og Roveri- :i!'•~rsikring, PJlico RR 145851, Overalt i København,
til et Beløb af Kr. lO.OOO,ønsk0s Adress en f ·)r den forstnævntc ændret til Set. Pa uls Plads
N;J . 1 Stuen, n ed<Jns c.on sidstnævnte F "' rsikring f ,:; rbli vcr uændr et.
De af Orl ogsværft 8ts Ledels 0 indgaaede F: rpligtelser ~g
Krav kan S Diil Følge heraf ikke ov1::rfores til dot tys ko Firma,
hvorf or ale.rentuel KJrrespondance saudanno Forh J ld v edrorende
b edes ført ~ ed Orl j gsværftets K0nt~r, AdressG: Set. Pa uls Plads
No , 1, Stuen, K0benh ~vn K.

.....
~

Bilag
Orlogsværftet

65.

1738/A.1211.

27' NoveDber 1943.

Til
Arbc j dsgi vernes Ulylckesf orsikring,
PvlititJrvet 14,

K.
Å?,e•

Ansvarsforsikrin~ for Orlogsværftets flydende Dar.1pkran.

Orlcgsværftet skal herved meddele, at som ~ølge af de ved
Begivenhederne don 29' August d.A. for Søværnet indtrufne Forhold, ophør('r Orlogsværftet fra og med den 29' d.M. at bestaa
som dansk Virksomhed und~r Marineministeriet, idet Værftet samme Dag overgaar paa tyske Hænder.
Saaledes foranlediget meddeler Orlogsværftet herved Opsigelse af følgende Forsikring:
An~varsforsikringspolice No. 256530 vedrørende Orlogsværftets
flydende r•ampkran under Udlaan til Private.
Orlogsværftet skal arn~ode om at ru.evnte O) si 6 el r..;0 maa faa
Gyldighed fra Dags Dato.
De af Orlogsværitets LE:delse ind~aaede f•orpligtelser og
Krav kan som Følge heraf ikke overføres til det t:rske Firma,.
hvorfor al eventuel Xorrespondance saadanne Forh::>ld ved:r-01·ende
bodes ført med Orlotsværftets Kontor, AQresse: Set. Puuls Plads
no. 1, Stuen, ;{øbe:nhu.vr;_ x:.

Bilag (,6.
Orlogsværftet

1740/A.1211.

27' November 1943.

Til
A/S De Baltiske Assurandører,
Herr Chr. Rasch?
Bredgade No. 45,
1:r

.r\..

Angaaende Forsikringer.
Orlogsværftet skal herved meddele, at som Følge af de ved
Begivenhederne den 29 1 August d.A. for Søværnet indtrufne Forhold ophører Orlogsværftet fra og med den 29' d .I.'1 . at "bestaa
som dansk Virksomhed under Marineministe:riet, idet Værftet sammE.. Dag overgaar paa tysku Jiænder.
Sael~des foranledicet meddeler Orlogsv~rftet h0rved Opsigelse fra Dags Dato af følg ende Forsikrini er:
&askinforsikring, Policu
Kørekran.

n. 655

for et Stk. Benzin-Glcktrisk

Ansvarsforsikring, Police B. 650 A. tor samme.
De af Orlogsværftuts 1~d 0lsu incgaaede Forpligtcls0r og
Krav kan som Følge heraf ikke overfør os til det tyske Firraa,
hvorfor al Gv ent uo l 1forrtspondanco saadanne :;'orhold vedrørende
bed es ført med Orl ogsværft""ts Kontor, Adr .Jsse: Set. Pauls Plads
No.l, Stuen, Kø b enhavn K.

Bilag 67.
rllARINEMIUIS'IERIET.

C.No.6658.

København, den 27' Nov8mber 1943.

Journal. 0,42 6/1943,

Til
OrlogsværftE:.,t.
MinistGriet har Ul1L1or D.D. tilskruvc:t Nyboders Kommandantskat snalcdc:E:;
11 r:iinisteriGt har b0ste;LTt, at den ledigvctrende Lejlighed Set. Pauls Pl~ds No.l Stuen midlertidig stilles til Raadighed til Kont0rer for Orlogsværftet mod Erlægbelse af Leje til
KonnnandantskabGt fra den 1st '.:: næste r.,ac.ned at regne. 11
Dette meddeles herved til ~iturretning .
:&.~:i.V.

E.B.
/ sign. Le.ngscth.

·.o''i· l"
,.
c,.....'.)

fi8

...

•

Orlogsværttet
2/13. l.

30' November 1943.
S et. Pauls Plads No.l,St.K.

Til
~tatsbr~ndf~rsikri n~s ~on~~n,
Fred(,:jriksholm.s J:::-~110.l :-ro. 27,
r
\..

'C'denrigsministeriet her mrJdc. ,~l t :.~::~rinemir..isteri.et, at de
h er i Landet indse..tte tyslrn : :yndig h e der hnr 'b r.::st m.: t ., :":.t Orlogs-

værftet fra og med den 2?' d . !1 . ovort ,1gt.s til D:r·if't af det tyske priva.tu Fimr.!. Hovmld.tsw&rke A/ ~- . , Hmabt:CTg 9 nnde:,r :rava af
Howaldtswcrl{G, Abt 0 ilm1.g Kopenhagen
( Trcuhiindur den~ Orl0 p5worft) .
Af en fra tysk Side udst ~dt for 8 l0big, • en endnu ikke officielt bekræftet, prinoipiel Erklæ::i ng, sknl anførc,s:
"Den fra tysk Side fr a den 29 1 ds. inds<'!.tte Værftslcdelee er ansvarlig for Værftets Di8positioner. Ler gives Firmf:!..ut How c.lcltswerke, A/G i HcJnburg Fan.læg orn,
at der ikke ved Oversltud i :Uriften E':ller pac7:. nogen
ande:n 1.l2.ad 0 maa s lr 1b e s tys k Kapi t2.l i de,;.nske Kro-

ner.
Den Firmciet overdragne Bonyttelsecr&,:; omfg,ttE:.r Orlo 6 sværft et i den St ::,md, det f ore.i.'l r;.d c s d ,3n 29--11-4 3.
Dokkorne og dot f~:st,_ c..:; fly c~,.mdG Invc·1t 2.r ~r indbef:::.ttet. Ovort c·,guls ... n sl=.:v1~ p :-.:~ fi.:" u.n(l?..g f·,:: en Inventarlisto 1 son Gf tcr don 29 · ds. :~<.: ?.rbcjdcs over
al Orloesværftet tilhørende Ej ~ndo··,: . '.:-ilbe..gugivelse :·~f Værft8t til den d.c.ns :'..e St :J.t s :;G:r pnn srnnm.0
Grurnila.g VE:;d .t~1·iC ..;LfJ A:f:slu.tning .
Le.gro F.f fo-.--.a--, Hjælpe- og J)rift 1.;r·.- ~tc:t•i :~ler anvoncles
s or:i Udlic ri!:.";slr.gr.::. I.r_o,_:-;..::rb •. :"ioldnj_ne;crne, hvorover
dur .;:ft ... 1 d(;n 29 1 els. ud i'c..Jrc i:,Gs L:::-,gc:rlis ~er, skel
principi0l t holdes kmrnt o.nt V c;: d '.i.: ilførsler af Ce.t cricl~r fra Tyskland.
Ol'lo ~~svcBrftct ii".gos i :~'rift til IhJpc,r<:.tion og Nybygning
af Handelss!dbo, bl ·,n dt hvilke d::rns l.: c Skib e gives
3'ortrinsret.

Det pant ::Jnkes ikkf:i foruløbi g at iVc,n"ksættc Nybyg ning af
tyske og danskG Ihndclss"ici o o; i i n t 0t 'l'ilfalde ska.l
dE::r udfør us Uybyg ning, Ombygnilig eller Rc pe.re.tion
af t~rske GllGr dans}~ ~ lC:rigs s J-::i b u.
Orlogsværftet skal hv Gr1cGn c.c:lt ::.6 0 i :s jerrr ni.n,?; e ller
RepA.rD.tion af de su:Jnk :.. d e d.:-msl,;:e; l~r i g ss ~dbe . 11

I Ovel'enssteID1:1elso hcrmscl or O::-lo 6 s·".Tt-Jr.:'tcts hidtidig e Li:: dels e samt alle ved Orlo 6 sværftut -ms ::.tt :-J ~l\j e n ost ;:)mc.:mc. fro. og mGd
den 29' d.rL fr:.'.tr.s. r.dt LGdeloo e.f og ~j0n8st e ved Orlogsværftet,
saaledGS at det ti~ligore Otlogsv~rft vil blive lLdet n f to tysku Herrer fra Howaldtswerlrn A/G : : Iar1burg , se.m ·t. -1.cig med .::.t se.mtligo paa Kontr2.Lt ans::.-;t-te :;j'UJ.1.'.ctiorn:arer scr,1t .Arbcj .:. (..r.:,; forbliver
til TjP.neste som ~ølge c..f, r:t t:Gt gf den :.JVG::'D -C!k f,:..lcnd.8 for de

2.

tyske Tropper i Dnrunr:.rk uds t udte Stre jkeforbud er g6.'.lldunde for
disse.
Til yderligo::r.e Oplysning sk.~~1 muddeles, e.t den tyske Værnemc.gt overfor 11iarin0ministeriot har tilkendegivet, at Søværnets
og dermed ogsaa Orlogsværftets By g n:.nger, det heri værende Inventar, Lagre, løst Inve~tar m.v. forbliver dansk Statsejendom, medens Brugsretten foreløbig ovcr6 uar pa:', tyske Hænder, for ved
Krig0na Slutning attor at blive aflovGrot igen.
Fra dansk Side mae. det frn. tysk Sie. 0 ~v a rfor Orlogsværftet
foretagne Skridt imidlertid betro.gtos s011 on Rekvirering af c.ansk
Stats ejendom, hvorfor m...n fre.. dansk Si<l o princi_p i 0l t ikke foretager nogen Afleveringsforretning overfor c.en tJske V@rft.
Da Orlogsværftet sc..e.lec~of,: som Følge 2.:f ovt::nstaaenclo foreløbig er ophørt at være dansk Insti tu-ti on um~.ur Søværnet (Marineministeriet) og s~P.lGC oi:i ik!{u hc.r Dispo s itionsret over de tidligere Værfts2.nL:ig m.v. find.er mr,n r.•t rn.:;.gtte anmode om, ['.tr.1.e af
Orlogsværftet i Sta.ts-Brand.forsikr:.ngsfonc~en tGe;noc.c Forsikringer vedrørende :Bygninger, fast og løst Inventar Darnt Nybygninger
af Skibe indtil videre sæ-::tes nd e.f Ki~e.ft, ic.0t m::.n till'."'.c:er sig
at e.nmode om, at c.ette oke.r oft,:: r 0::1st&.1nfl,j_gllf.:;clerne sne.rast belejligt.
En nærmere Oversigt oven" OrlOG8Værft 0ts for Ti rl en løbende
Forsikringsobjekter under St::i.tsbrn nd::':or,s ikringsfonden med Angivelse af eventuelle Poster for hvilket dot ma~ anses for hensigtsmæssigt fortsat at bibeholde Forsikringsn op retholdt, vil snnrest fremkomme herfra.

Bilar, 69,
Det statistiske Departement
Købmlhavn K, den 13' Dec.43.
Journal No.226-16-1471.
Statsbx~ndforsikrin6 sfon~en.

Under Henvisnine til O~logsv~rftets Skrivelse af 30'
f .M. (Nr. 2/B. 1.} skal Stats-Brunc":.forsikrill[jsfonr.en medc:..elc, at
Finansminis.teriet unc1.er 10.ds. har tilt :caac.t Fondens Indstilling
om, at de af Orlogsværftet i Foncen teGnete Forsikringer med de
Undtagelser, der eventuelt mo.u.tte blive u.r.if;ivet af OrloGsværftet,
træd(:r ud e.f Kraft med øj eblilckGlig Virknin.:;.
I Henhold herti~ har man fra den 14' ds. ut regne ladet
ophæve samtlige o.f Orlogsværftet; i Fon.:1.(~n tegnede Forsikringer,
jvf. Orlogsværftets 2 Skrivelser nf 9; ds. (No.45/B.101 og No.
46/B.l.}, hvis ModtagelsG man hervoJ ~nerkender.
sign. H.M. Skade.

Til
Orlogsværftet,
Set. Pauls PlRds No.l,
IL

Bilag

Admiral Danemark

~.o.

Obcrwerfts-Jab

70.
den 1. Dez. 43.

An die
Orlogc - Werft
København.

Es wird gebeten, die Plane folgender Schiffe demo. ~ St.
zur Weiti:irleitung ehestens zu beschaf:fen und 2war handelt
es sic:i1. bei allen Schiffen æJ die notwendigste:n S·- 9 r,- und
E-.Plane, so-..vei t diese fii.r den Betrieb bzw. fiir die Beurteilung von eventuellen umbauten e.ci'orderlich sind. Insbesonc1_ere j edoch sind r:rfo.rd.erlich <lie Stabili ta.ts--~Tnt e:::lagen
und Generalplane. Fur die beidcn :r.~eubauten ·11;-aj ~clen 11 und
11 Uyufqm 11 • deren Wei te:rbau unter B0rticksichtigt.ng des neuen
zweckes erfolgen soll i ;.;ind samtlicl:. a vorh&ndunen Bau)la;-: e
oins chliossli ch c.tjr Gtabili t a.tsunt8rlu~_.Gn 0rfordcrli.Jh.
m~.chstGhend d.ie Schiffe ~ fi.ir- ~1 elchc dit::se UntE.rlagen zunachst bonotigt w0rden
Neub~uten

11

:Najaa.en 11 und

11

Nymfcn 11

•

Hejmdal 11
11 I~lands FG".12~ 11
11

"Freya:'
Ingolf 11

11

r.1-Boote.
L:2-Bootc.
Diu Zeichnungen werdun in 3-facher Ausf e rtigung erb c ten.
F~lls von dort zur V•;rrGchnu.ng .Arbeitsauftrage gt:wtinscht
werden : wird g8betcn, 1ius~ hier anzufordGrn.
,r • .A.

Baunan11.

71.

CK.
---- -✓--

Dilap-

Marineministeriet.
Brev A. Nr. 2087
Journ A.Nr. 336/1943.

Kø~enhavn K, den 20,December 194;,

Til
Orl~gsværftets Kontor.
Ministeriet har D.D. tilskr8vet den herværende tyske
kcmmanderende Admiral saaledes:
"Vedr..:... Udlevering af Tegninger
.Q.g_Stabili tetsberegnin,;er til
visse danske Krigsskibe.
Abt.T
I Besvarelse af Oberwerftsstabs st:i~:i_ve ls e B.Nr, Bn/Grt. af
l.ds. til Orlogsværftet skal Mari~::-mini ste riet udtale følgende:
1)

Med Hensyn til Tegninger m.m. af de ældre Skibe skal man
henvise til de Oplysningsbø~oT , d0r fandtes om ~ord i Skibene dr::n 29 .August d. A, , samt til de Tegninger, der allerede
den 3.September s.A. efter Øn8ke blev leveret ~il Oberwerftsstab. I dette Materiale f'ind,:.> s s:::.a i.ndgaaende t,plysninger 0 6
BeslQ:-ivelser, at de fremsatte Ønske r dermed menes at være
fyldestgjorte.

2)

Tegnin:5er og Oplysninger vedrørende Nybygningerne "Nymfen"
eg "Naj ad.en", af hvilke en Del e:ric."1.u er ufuldendte, kan efter
Marineministeriets Opfattelse iJr.2.ce henregnes under det Materiel, til hvilket den tyske Marine i Henhold til Admiral
DEinemarks Skrivelse af 30.Sep~emb sr d.A. har taclet Brugsretten. Tegningerne anses fra dansk Si de for at være et Stabs- ·
arbejde, der ikke kan være ft'i villig Udlevering underkastet".
De ,:te meddeles herved,

Ei:~i:, Vocel.

Pilag 7 2.
Orlogsværftet

98/.L 1211.
14' "'anuar

1944.

Hermed 1 Pakke Bilag.

Til
~ arineministeriet.
Vedrørende Te_e;,nin6 er af f or s kellit::;-e Skibe.
V~cl Skrivelse :·r. 16/ A, 1211 a f 4' December f .A. tilstillea.e
Orlogo værftet ::ari:nerainisterie-t Kopi af en f r,1 Admiral Danemark,
Oberwerftstab, modta.gttt Skri ve3lse af 1' s ,:i'.: . , hvori an--;1odes
dels om samtlige 1.'egni~(~ er og Stabili t et stmd.ersø 3 elser for 11 Nymfen11 og 11 1Jajaden" og dels Hovec.tegningern~ (s.:: . og E.) og Gtabilitetskurver for visse Skibe.
1:, ørstnævnte AnmodninG er afslaa et af ::arinemin isteriet ved
dets Slcrivelse Brev A. r-ro. 2087 Jour;:1G.l no. A. 336/lS.43 af 20'
~.eceru. :j er f • .A., Ly str;yk af ~e2, ~in0 erne 4..-11 de øvr ig e - a i' den tysk~ ·r ærne1uagt overtai;:r:.e - Skibe tilstilles efter .t~ftale med Orlogskaptajn S. Pontoppida.n, vedl;3.gt Larinemini f" terie t .
Let drejer sig ou 3 Lystryk af følgende '::ep1i:n~;er~
Isocaren
. r:as1:in - .
Elektr.
Stabili t ets--, A::!rar-'t~eILent~ Instal- .
kur-.:.-e
·
lationer l '

Skib

364.l

Freja

J....

Heimdal

A-352,248

235

~59

814,08

402,20

c::v=cs1

-

HL 46/381:t
EL 6/3733 ;

----------------------------------Ingolf

A.J47 ,370

IF 23/3452
I?

24/3453

----------,.
Islands Falk

16515
16516

LZ:::::vr I I 19 ,

og
.....

M-~ypan
It::: - 'l:ypen

----·. -------~--- ---------·
"0 '.J,
,.- u
~1 X
350 a
813 ,87
L.1. 1

820,20

..w.1.1ag

'"•

~:j eld Rørdam

liøjesterctssa~før~r.
Ralph Bentsen
Lands r ots s agf ør~ :r.

Til OrlOLSVccirftot,

.~(øbGnhav~ :~.
Ingeniør I1aa.e,;Ems i' :aag, St. Kongcns 0 ade 25 har henvendt sig til mig i .t1.in Egunskab af Sagfører for Ing;:;niørsa.cimcnslutningen og medd o l t mitS, at han har modtuget I•"cddelclso fra
Værftet om, ~t han, der for Tiden har Orlov, paany skal møde til
TjenGste fra og med den 27 1 ds., og han ge.a::;:, ud fra, o.t Orlogsværftets dansk e LGd ~lsu fret=8 der delL~e Lag, og at Værftet derefter overgear til :'l~r1 tysk e VuJrnomagt.
Da Værftet imidlertid ikke ur berettiget til at sætte en anden Arb Gjdsgiv8r i sit Sted, skal jeg pn~ Ingoniør Meag's
V1:.gne mod.dele, nt h n.n b5tr r.gtLr Kontrakten som misligholdt fra
og med det Øj c blik , dn iFæi,ft uts Ll'.i dGlse ov e rtng t:: s r:.f den tyske
Værnem::.1.gt •

He.n gør dei~for j_._rnv pa~. ::.øn..1.cm til

C::

ut ::t: idspunkt,

dG. llc.n &ftt:r ~~ontr1:.kt on lovligt k und e opsigus, b.vi:i..::,:c:. t Gr l'
Le:.rts 194-4. De. Ingeniør ?~u.~g h f'.r l'::-., .,:;t udbet .~.~.t Lø:::.1 f or indeværenc.o r.1annod, bli VGr dot :.1c.m t ilkorm::i c.nd e BE: løb ,.{r. 109 6 s-, hvilkot 38løb tilli.:_:emed. a. ~ Ingeniør 1. P.r.:.g till~,)~ Gnd c F 5 1' i ,.::.r:1c-:n:kor
b cd&s mig tilstill0t.
ri;od .Srbmi ighed
K j ~ld ltø J.:d f:1Ill

n c.lph 13,.m ts t" n.

,'rlogsværft ,=ts Kontor.
Set. Pauls Plads rr. 1.
4'Drcf'mbf'r 1943.

Til

B1l~g 74.

1:J/c.10.

HE rr H·' jf stf rC"tssagf ;,rE r Kjc ld Rørdam

Vci stranden ~r. 18.
Crlogsværftc t ane rkc ndcr h, r·vl'.' d. Mod tagf lsc n af Derf s SkrivF ls0
af 25 ' f .M., hvori De i Eg 1.=- nsb:;1b af Sagfører for Ing( niørsammenslutningrn, paa kont:!"akt&ntag,

~Cons trukt ~,r V€d Orlogsværf'tE' t :M. Ma2.g's

11

Vf,gnf. , mfddeler, at Hc rr i,; aag ':J ~·t=agtcr clrn mrd Orlogsværftr ts Le-

d( ls :: indgaaf-de Kont · a~t for misligholdt f1'a Orlogsværftr ts Sid fi

fra d; t Tidspunkt, da Værft r t ovr·rtogr s af d e n tyske Værnr magt,
hvorfor 01•logsv3;rftr t anmodf s om :,;. t ind bf talr Kr. 1096 , - , hvilkr t
svarr-r til Herr lraags Lcmning til d n l 'Marts n .A.
1

•

Dr t skal i d, n 1.nL dning o:plysr s, at clr t ikkr
magt, der ovr- rtagr r Driftr n

F,t~ dE

0

r dPn tyskE" V";Zrnr -

t tidlige- re Værf't, mr n dr rimod d r t

tys:;:r Firma HowaldtswErkE i~ / G-, Hamburg, drr drivfr Værftet, og at
d.f r

ikke < r

Tale om c n fri villig Ove rr nskomst d_,:- sangaar ndr , men om

fn R~kvisitio.r.. fra d t twskf Nyndii::;h~··dE:·rs Side- .
Fra diasr r r dr t samtidig overfor Marinr minis t1; rir t og

ovErfor Orlogsværftet tilkrndtgivr t , at d ,
ovc r· dr

tys.kr Tropp1 r i D!:lnmark udstr cl t;

hrd for det paa Orlogsværft< t
1

af drn H~jrstbff~lrndr

1

Str, jk< for'Juc. har G3rldig-

cc skx ftiw d.,

dc.lsr. ansattf Pr.rsonc 1, hvo1 til Hi= r·r J.tfang

a.r rmr d

af o~•lc-gsvæ:r·ft, tis L<: 11,

nri,,; r c r.

I Ov( rrnsstE•lllm i lse: hc rmf d mc dcl.1 l t•· O.rloe sv.::irft1: t Rt= rr :iJiaag, -~ t
sa :1 frc mt dr n tyslcc Værftsl r d :- lsr v::.1,1. c till13,dr, r- t h::tn i kkr• til-

traad tE undr r df ru1r

, var Orlo ~
1 sv:?ar::t't: ~ inc.}orst ,:. r,c t mf d, R t han

,ntrn fratraadtr sin Stilling udrn c:rsig(lsrsvarsf'l og drrfor udfn
Lønning rllrr, at h-:n gjorcL· '.L1 jEll( stf

Vfd

C1rlo,gsværftfts Kontor

ind til Udl-'bf•t af Op sig " 18r- sfr is tr n d, n l '~Ia:r,31s n .A.
Sar vidt Orlo~s~ærftct b r kEnd~, h ~r d - n tysi~ Lr&-lsP imidlc-r-

tid fordrrt, qt Hrrr r.r,:~•g sk·•l :fortsæt -t e• i sin hj_dtigc Stilling

aom K0nstruktør.

-

2 -

Vf'd at mr-ddf l@. disse O:pl;rsning~r skal df' t

E'

nd vidPrf :pr::ec ise re: s,

at d , t ikkf- kan E"rk~ndrs, at d Er fra Orlogiwærftf'ts 3id.r. foreligger
Mislighold" lsf· af CJ

11

nc- d. Hf r.e Uaag indgrl ~ :-de: X.ont1~a!:t, hvorfor man

ikk~ kan indgaa paa at hf tal,- d.i:- ·t furdrr dr- Bf•l :,b.
Kopi af Dfri=s .Brrv af 29,f.M. o,-; af n·_erv:arfnde-· Svar f-r tilstil-

lr- t Marine minis-'.:,:- :ri f t.

Bilo.g 75,

~.;,_øbanhe.vn IC
~ ... j eld Rørdam
Højesteretss-'6før0r

Rglph Bentsen
L~ndsr~tssagførcr.

Orlotlsværftets Kontor,

Set. P~uls Plnus No.l,
K.

a~. Nr. lG/ C .10.

Under Henvisning til Orlog0 værfte t 8 Skrivelse af 4' te. tillader jeg mig herved som S:.1.gfører for IngGniør 11ae.g c ns I1c.c.g

f-'l.t

meddele, nt det tysk.:; Firmo. Howo.ldt swc,rke A,G., cer he.r overtr-.get Driften af Orlo5svær:ftet, er gr;;.,~et ind. paa P~t fri tage
Ing~niør ~·:ae.g for hane f"rbejdu p~1..1:1. Orlogsværftet fr f1 clc.n l'
Jsnuar 1944. Frc. dutte Tidspunkt Yil Ingeniør !.!aL. 6 være til
Disposition for OrlogsværftE::ts ti:ontor.

Under Henvisning hertil tillader jer; mig c.t udbed e mi 6 Medde-lolse om, pr>.:. hvil~<::et Ste:1 Ingeniør J.,:n &g sk1:l gøre Tje!11;st t- .
E ud Erbødighc d
: ... j e, ld E0:r-d1....ui

Hc.~ lph

·.J i.rn ·L s Gn.

Bilo.g 76.
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Afskrift.

J ~urnal J o .~.247/1943.

ill.ARINEMINIGC'.fil,I~~.

Købe:nh~vn, ~Gn

9.

DGcomber

1943.

Til
Centrc.lforeninc:~0n o.f ci vil u
e.dministrf'..tivt n.ns ntt e ]'uni•.:tionærer ved Søværua-t.
I Skrivelse r.f 22. i-:·ovcmbE..r d ..i-1 . h B-r Ud ::.nrigsministcrict mcddE:.l t Marineministt-ri~t, at du tysl·rn !Iyndighod.er har bestemt, at
Orlogsværftet fra og med Mc>.nd<1.g dun 29. i1ovemb0r s .A, ovurtnges
til Drift E~f How::~ldtsw erke .A.G., Harriborg.

I den Anledning meddeles følg e nd~:

1.

Det under nb3vnt e tyslr: E. Lo dels CJ dr&vno Værft vil fø:re Navn

e:1': Verwal tung des Orlogswerft, Dor 1.i.' reu.htinder Howaldtswerke A. G,
Post t>.drosse: Holc.f:ln, Købc.nh~vn X. Værftbt ledes af følgende tyske
He rrer :fra Howaldtswerken: Hr. P::::.lm og Hr. ~c..ddy.
0

Til foreløbig Afvikling t=:.f Orlogsværftet er fra 29. f .M. oprettet 0t særligt ;{ontor, som beru:evncs Orlogsværftcts Kontor:
Postadresse Set. Pauls Flods ls 8tuun, Købo~1cvn K.
2.

3. Sc.mmenf.:1ttende ~.( edd,:ilelse 3.Il€GC,(;ndo det i ovcnstaacnde anrørte vil vcere 11.t S8nde til liyndi.._"r1t"doi· og Firmner, me d hvilke
Orlogsværftet i Øj ebli~cket har lø'l:lend0 r:Ielle:mvt-Brcnd c.
4. Orlogsværftcts :.Zontor vil udførL Orlogsværftets .Afvikling
under Ledelse af unc.;.erd.ir0ktør V.H. Koring med Kontorchef
Eckardt-Hansen som dr1.gli 6 LGdor.

2.,!,_ Fra tysk Sicle er v e d Ovort ::g .::lser.. afcivet pri::1 cipiel Erklæring om:
at Orlogsvæ:rft0t tn.g os i Drift til Rc p::>.rc.tion og Nybygning nf
Handelsskibe, blandt hvilk:;3 d ·'..nske S lci b tJ gives :::?o.rtrinsret,
c.t det ik}rn for...,løbig pG.utænkoB c:t i v::er}:s1:Btte Nybygnine; 1:-...f tysk:e og drmsk(:; Hande;lsstibu; i irn e, t Tilfælde skr.l d.:;r udføres
Nybygning, O:r:1bygning C;ller Rop i:.1 .rntion .,'..f ty s k o eller ci. ~.•nske
J(rigsski be,

at Orlogsværftt:t hv(u·ken s:w"l dGl tage i Bj e rgning c:: llc : :. ~ Rep :"".ra Tion af de s.BnkedE- -.: t:.ns z--:,._. ~~ri 1 s si:i b J

at det ef den Øvers-tbof r:~ lcnu.a for de t:rokc '.I:rcppor i Di.:.nmc..rk
uas t 0dte Strojl{•j forbud har G;;rldighE:.d OVE..rfor d E. t J:)G.8. Orlogs7ærftet beslr..æftig ed0 ? Grsonc l, do:!:' E!r 2.11.s ;.. t F.! .f Værftsl~dels en.
For dette P8rsoncl gælder i d.en Tid, Værftet st11.P,r under tysk
L<::dels~, de sr..mrr! e Løn- og ::?cnsionsbcstcmmels (;; r o.s.v-. som hidtil. Ved Uover0nsstmnnclsc.r mt::ll or:1 den tyske Ledelse ot:; det dnnsku Personel vil F0rhandling er:1e fr•n. d2.nsk Gid e vert: c,t føre
af de komp e tente Orgunis~tionGr~ henholdsvis de kompetente danske Minist .e ri0r,
at der fra tysk Sido indsætt e s Gn Værftsledelse, der er ansvarlig for Værftt;ts Dis pos i ti one;r. :;)e r 6 i ves det Firme., som overt~ger L0delsen, P:.;(l.læ6 @w, at dor ikke ved Overskud i Driften

2.
eller pac.. n -J , _' en · n ·.en . a.:-~ 1.' ~ 11u::. sk. ,b e s tys k . .,._ r~pi t ;-.:.1 i danske
Kr.Jner,
at ten ?irra-..et . :·Vt)r .· r, .. .ne ~~r;2: -ttels0sret )wfc :tter O:clo •·sv ..;rftet
1 ::. en St"..ric":., hv:n·i r: t.l t f_,rei't..n,, tcs ,·.en 10/11 19LlJ. :!J 1k1te 1 ne OG clet
feste )g fly ·'.1. 13n,:.e Invent :.. r l.,r in~: bef:. :.ttet. 1Jv ert c::;.,_- clsl;n s~:er pau
Grundla~·; ~f E:n Invi::nturlist e , s ' Ll E-fter :~ en 29.f. t: . u ;~a.rbejl: es
over al Orlc, sv~Jrftet tilh;Jr on ~ c Ej Gnc1oi.: . ':il bc, G · i velse af V-:~rft et til ('. ~n (".::mskc. Stat sker pa~-~ sonne Grunr:.la;; ver: ~:ri : E-ns :i.fslut!lin::, sant
at La2; re af Raa-, Hj::.Jl:pe- c::: Driftsn.'.:.teri,_~ltir a.nvenr1.E:s som Udlig m!li_; sln.._·re. Lc.t: erbr::hol,lnin~·erne, hv }r,Jver -::.er c ft er c":en 29. f .:M.
u d L :i rdit,- es Le. erlister, skul principil-1 t hole.le s Kci nst u.nt vcc~ Tilforsler c.f l,1eterir-.ler fra Tyslrlc.nd.
6. sa·~ c~anne i He; nhald til .:;.::1-:1 er.-· u 2/3 I.onnin ·s or C.. nin.:; afskec i g e.1i.rbej •:: er~, s..::. .r_.j_ ikkL: 1:;r pensi0nsb c r1. tti -··· c::~o, oppGb=2rer, indtil
d~ er anta.r::.et til .i"rbej - : e .ontE.n ve-". V .fff'tet eller P.nr.etstec.B, Lon
efter llen t.": -Jlf'..Gnt c: 2/3 L.:,nnin;;sor•: nif4 _, r . . en ·'. 'Ji.: ikke u cl-Jver Lorc". ac c:en 4. Dec·1Sli!bor c. •.:i.• , h\" .: ; rc:f'tcr :" 0r·cs Lo nnin.--: bJrtfe.ld.er, iCet
c:e efter sacue Dat~ in~'..til vi (lere botra :t e s sor:: ufskedi{;er1e fra
Orlo;~sværfttt.
L!.. Sa.PJ:nnne i Henh,)lc1 til ,__;d li:1.enc~e 2/3 Lonnin, sorc'..ninr: afske::<~d ,;edc
.:..rbejc~ere, s :;:r:1 er pensiJnsberc tti, ·1;; :": c, . pp E.; bc:.Jrer, ir.d.til c.e er
anta~: et t.il .n.rbej .:1.e enten vec.. V,3rftet c;ller L1.n:::.etste ('.. s, Lan efter
den i:;'.Jlclen•:~ e 2/3 Lannin,:scrc~nint , Gf..,n t ..,; i .:~l;-.0 ud over Larda;-; c.en
11. Lecuober <: ...... , hv ::rdft 8r cler0s Lønnin1: b ·:J rtfaluer, ir:et '.16
i:lfter Sf'...'J.LW D',t i) in til viC: ure bctra.;t .Js s JD idskec1.i,: e t: e fra Orlo:
·sv:2rftet.
\ 8. Kontr~ktant :. ·tc.;t Pl5rs . ·. nal oc ck v0c: Orlc 'SY,Jrftot i Arb•2;jc-"'..e værent e J':. rb v j l:E-r :.::. f . rbli•v e: r til Tjenost<.: v ue. V..:..-:rftE:.t i Henh •:; ld til
Pkt. 5d.
2.:_ '.l:·jonc~tv.w..:mc. ver: Orlo. :sv ;rftut ski:l ikke t~ore Tjeneste ved
V..::rftet, mon inCtil vi,- L,re ve: Orl.; sv.::Jrftets ~{ont ..;r (jfr.Pkt.2).
sa~:::,,:1.?.nne 1ijen---stor.: ·~n r: , hvis TjGnosto i ØjeblikkGt kan b J rtfnlc.e,
orh )lc1.er fra t!a.rine1:dnistorict v o ( s .; rli :?; Skri vclsG til hver enkelt ue c:d.ol t Orl .- v in:~: til vi·~or '- r:H"tL Lonnin·· . De vil eft crhaP.nc1en i r1.. en Ur'str JJ(nin.~, :·ut or , .ub. t, bliv 0 f :::, rsat til --m-:en Tjencsto unr1gr i'I arirn.)1 1inir~te;riet ol ler · .n :1.re St 'l.tsinsti tl..1. ti onar.
1

I

cc

1

1

10. Orlo.:-;sv ·3rftets .i:~cmt :,r brin. . 8r alt I-~t.,ll<.::1.:v,JrE..n :G ;11::;lle:r:1 Orlo;;sv::Jrftet og Finanswinisteriet, c.nc:rc • 'inist eri er, Statsinsti tut ioner, privr..te Virkso:::.:hc :er ::-. ; Firr.:ae r o li .· 11. til ful (-~st ?3nc1iG .;l fslutnin,:~, O:.~ 011 li::.Jnplct RG 1'_nsk~1bs;:fslut:ni11,.; pr. 27. f .i:·1 . u, '. f23rdic; es.

Li.7c.loC:.es uc1.f _;r·,1..i:~ os es\~ .s.:Jrlit:t fo3 ·nslL:-.i,b over a ll e .....fviklint··sudt-:-ifter.
11. De vec.. Orl ,:, ·:sv.:urftet ant.:::,(_;ne Ha:-.,n c1v..;rksl,Jrlin;:c f0rts-:~tter
inc:til vir.,e:ru teres L:.;rE:.tid ve l". Vd rftet. l!\:,rh o lG. vor~r:1r e nr:".e L'3rlinr_.·0 i J ~:.,_·; , soL1 :r:ia~-~ttij .b live :J._n/'. skr. mkct i 1J:U sr~2.l:an U.:strE:iknir1t;,
at en Forts.-;3ttelse ~-f do pa;-1,~~-:J l-:". enc:es L~3retir: ikk e e r :uuli1 ~ , indberettes til Orl c-..-~sv ·3rftets Kontor, ve ( hvi s ~orenst :-o,l tniw.:; c1.et
vi~ere f-Jrnodnc i eau. Tilf~l,:7.e vil blive for cta2. • ct •
12. H:Jlr:i~p..s Luftv:arnst j eneste oL~ El..:ktri ci t etstilsyn samt Fleac: es tatio~cns Polititjene st e er cph:irt fr ::.~ dsn 29' f.t: .
:Lan ve d l ,~,-~. ·er en Genp e.rt cf n:Jrv 3ren(e Skrivelse, ser.i F,..1rcnin,:,.en
c:..rruot'.1. es o:r:i at vic1.erE.senc~ e til Tilli,' s1.1n,ndGn for K,:·nt rwer.hj;..3lpo1

re.

F.!1.
Vccl el
(si.,n.)

Drr Rrichsbfvollmfchtigt
in D?-:n, m~rk.

Bf:tr. :

1!..op( nh?..gr n, d.

15 'J".l11U~1 r 1944

Inbr trif bnr.h1"1r d. i r Orlogswr rf't.

l AnLtgf.

Ich nrhmf, Br zug 'lU:i:.' clir in df r obig< n .Angr lf ernhf it J?,('-f'tihrtcn

B, s pr r chungc n und tlbr s ~·nd~ in dr r Anl:: gr ·~ inr inir von H~.u:pt!:lusschuss Schiffb"u bc im Rr ichsminist.-- r flir 3 -· ,Ir-dfnung und Jiiuni tion,
L~nd r rbc ," 'l.uftr~gtf r nt-·nc-ri1'1.r~<, vorgr l e gtc .Au:e zr ichnung ifb ;.- r di r
i ·:- it, rftlhrung d. t :r (.' rlog sr!~ rft dnrch å.i r Hown ld t Vif rkf

.u:r Krnntnisrn:-.hm: •
Gr!.3 .

Brs t.

d.as Koniglich Dt r.:.: schc A11ssr r~inini s ·;;f rium
1

z.Hd. von HErrn Dirrk~or 3 v

~

n ni n g s t n.

in H!:>.!IiOurg

U~i erhil~g til Bilag 77 •
.,·i.f sl{rift

A U f Z O i

C h

n

U

n

~

Dus Ert;cbnis •~, er zwischon ::en :,.eutsohcn un~: (nnis~han Stel-

len iiber c.1.ie Wei t erfiihrunc; c,_er Orlot :swerft (:urch tie Firr.Jt·. Hownl·~.tswerke .A. G. in H,.::nbur:; : ~e:flihrten Verhnnc:.lu.Yl.{,;en wirc1 wie
fol.~t niec~ergele,:t:
1.

Die Orlo r; swerft wir(~ zur Insttinrl setzung un:1. zu..r:i Neubau von
Rnnd.elsschiffen in Betrieb t:enm:.n:,en, wobei r1iinischen Schiff en 0. er Vorzu.,~ t.~·e,_~eben wird.

2.

Es 1st vorlauftii.;, nioht an zivile d.eutschen u..."'1.::1 l:~~nischen
Ho.nl'.:elsschiffs-Neubgutcn c;e d o.cb.t; n.uf keinen Fr,11 wE:rden
l1euts che O'~er danis che Kriet-;ss chiffe _.. ebe.ut, urr:./~eb:-~ut ae.er
repF~riert.

3.

Lie Orlot ;swerft wire'.. wei::er nn <~8r :'3er.-~une; noch an .''..er RepEir:::.tur c', e:r versonk1ien :··_ ,·-:.nis chan. Krie. ~8b chiffe '";:.eteili, :t wer::1-::n.

4.

Dus vou V~uhrr:u:::.chtbefehlshnber in Dc.ncw ~rk c';rlc.sscnc Stroik-

v&rbot hr.t Gil.l tigkei t fur C•·~s :... uf (.c;r 0!'10 :swerft bes chi::ftii-;t u , von C. t:r ·:1e rftlE:itunt~ ~n. ·;(.ste:llte Pcrsonr,.l. DiGSGS Personal erhlilt in u.~ r Zcit, in te r -.:".ic: ?ierft t1:a.t0r ,l outscher Lett ~ ~tuht, die gleich8n Lohn- unc. Pensionsbesti:;:mun,_;en usw.
wie bisher. :Sei Strei ti 1:";kci ten zwischen clcr cleutsche n '\7erftlei tl.Ul;; u.vic1 f.&1 c1.~tnisch8n :PGrson·:,l werc:en 2..uf :~:i..nische:;r Seit <::
1

die zustiin:::i,:en d. Gnischun ?Jinisterien f;e fli..h.rt.

5.

Deutschersai ts wire:. eine Werftlei tU!l(~ einr;osetzt 1 c.ie fil.r ,~~ic:
Disposition\3 n t er Werft verantwortlich ist. Die: Werft wird
von r~en HowP.ldt-We r l::cn .iicG., Honbur:': , ub c: rnor:-:r:rnn. ]er libernehrlonden Fir.:ne. wirc-l dio ..:'..ufla.go ,~o:u?.cht, r1e.ss durch '(Jbcrs chuss in Betrieb ae.er ['.Uf andero .Art und Feise kein c:eutsch c ,.,
Kapit~.l in clanischcn Kronen r-~0'3chaff a n werr'~Gn f..o.rf.

6.

Das diosC:r Fir-L!e. zu ubertrc~;sc..m~e BmiutzU!l[;srecht Ul'.',fr.:.sst cae
Orlossw0rft in Ihr0L1 BestA.nd cr.1 10.11.1943. Dle Doc1rn und
c:as feste unr: schvliv11ond <:: InYcntur sind ciwioschlossen.. Die
Ubcrnnhnc e1•fol.~t

~.!.uf Grunc. c-ine.r I:1v L, nt ., ·. r i:',.b e: ::..· c: L s

1~

es :::.n1t e

Eigi;;ntuu <::. c1· Wu rft. Rti.i:k,_~1·,bG c.u r r.:0rf t n.n '.c:11 :=.t:nisc-1.1€.m Dtr'.!'. /.:
Grfol,;t r,uf c: or . ,l 0ichGn Gr' Ullu.l c.t,.:_;8 bo i 1:-rieirs e n c .

7.

Die Vo-r r:.:td c:n Roh-, I:ilfs- un,~ Betriubssto:f.fcn wcr(cn nur

grun,:'..sf,tzlich (: urch Nr~ch~ chub (:er .,~ t"tcri :-,, li .... 1:.. 3,us ::}Ji.;d~ s c!l.-

1 : :'. nd konst ..-m t :vh e. l t-n in cr,:cn.

3iloP._ , 7 H.

Ii.A.J.-q_INThHNISTERIET
Journr~ l ..~.11r. 247/1943.
København, den 6 1 Januar 1944.

Til

Hr. Dir9ktcr N.~. Nielsen,
l~. uf Dtc ., Dl~i::-1d .
Ministeriet har D. D. tilcl-rrev e t ue.. e nrigmninist e riet saaledes:
skal hervE:d annode d e t oJrede Udenrigsministerium on, at Verwaltunc d e r Orlo{-; s werft gennen Landesbeauf11 Marineministeriet

tragter Lorenz en uaa bli v- e g jort bek.enc.t u e d, at d 0 r V8d OrlogsYoorftet forefin6"es en eks·trt1.. ordirL.. : r Bt:: r GC.ske.b s b eholc nin._; og en Destinr->.tionsbehole.ning til 6/T. 41, for hvilke B1::J 101 '2:nin{::,cr nedene.nførte særlid e Forholc e:ør si0 c ,..:1ld Gn0 c .

Denne 130holc";ninb tilhører ikke 80v ..1rnct, 1wn er ::'ine..nsmini1

steri -: ts Ej cnc.ou o ~~ kt n ;.: ~rfor hv1..:rke n d. irckt:.::, E..ller in.c'.irokte.,
t -·,_1:.s i Brut'• :::.f Vc-rwul tunt; :~E:r Orla ~swcrft.
Beholdnin.:~·on besta1.;;,r i Eovec'.s::;,~•--n r-~f:
a . Visse Ras8rv 5c: (.;lo onr.00:1 Skruodrnler, Propi:::llcr, Smo.c....':lotor<::,r J R~serv0 tu l6 til Puu per s:.::Dt I:øklccn- o~ Sa.nit.-:re.nl~c.
b . l int e ri ~ler sassoc Valsbpro d ukter, Pla der oc : rofil8r ~f
St2.al O:_; !;~e s si11t, s,1.nt Kobberr:., r Of?: -::,nkelt c Tr@11 c..terialer.
c. Sp()ci o-. lr:i. ~:. tcric"ler sn[~son Kcdc.:lr0r, visse- Lct0ri~..:.lcr til
Elektro r.nl....::; SD.l.1t RistGjern oc specir.~lle Svcjsee:lcktroc: er.
Sp ~cifilmtion oYer J~rt OD IJ~311t;c.er s ,::..w.t Opb i:.: v r-.rin6 sstec.er
for ovell!l:.tlvnt e m··. tGrir~ler findes v e d. 0rloc svarft Gt.
Den ekstrnort:. i r...:Jre Borec".sk:·bsb0holcnln.: Gr boc; ført til en
V@r d i af c r1. 765. C·OO Kr.

2.

Destinationsb 0hol~nillt; for 6/T. 41.
Dt:.nnc Bd1c,ld.ninc c :r bestsnt til Byt; ninr·, f".f 6 Torp 1:. C:obc.ade
til Erstatni~3: fer C.8 6 To1"p0<1o b ::1. . d8 ;,.f Dr:...t.:;E-n- og G·luntonKlr:.ssen11 sor~ den tyske r:ic:.i"inc fo1.·l f~:'lc t c o...: fik udleverst i
1941. BehoL~ni11c_;cn ar pr-i11cipi 0 l t Orlo 1_; svc.3rft c ts L i •,.:;re uvedkoLli.,•..:.nC~ o.: hr.r sit S~.;rlie;e HG J nsk2.b. D~1. c} C:,r:. y c~orL·ero e r komt10t til Veje p.-2...:. c.en ~..;::..,_.2.(.,, :~t •::en tys}:e 1:, .rin~s ~- ~.vx r e ndc

OvcrstJ;:on::!c.n·:\.,rc n{'. 0 , Sto.L'r.c"wi::.·,;- ,1 3.ne: ( ,,r, s till c ,:c .'.. . •tl:lri n ler-

ne til c":. en C'. ~m s ke:, M:::.rinos Rr1J'.c:'..i.:_~hc C:. so:~1 Kor::yc,nsr~tion for Te.bet
nf c'.G nccvnto 6 Torpc o'bc. (:.u , ;; :.::.:_ ~s clc2, r u d f'rc., !~t .,.;,:,rwo.ltung
~

e r Orlot_;E:i'fl0rft L1VGrk1.,;n c~ ir d dc e ll e r i:i:!,: ir,:.. 1-;.t c t c::1; or c:.enne

5eholr'.ni?li.'.•; i

Bru...: . "

3il ··.. · 79 .

.Afskrift
1JDJ:.NRIG8fr1INIST3RI3s:1

Ø. P. I. J 011rn. IJr. 84. V. 155.

Københ~vn, c en 3'Fobruar 1944.

Til

~urin~ninisteriet.
I 3esvarc,lst:J e.f Sl..:riv(,lSG :".f' 15' f .11. til Incc::niør Lor~nzen,
H"..uptausschuss Schiffbr:.u 1 SOL i Genpr.;.rt er tilgar-.•::t c1"et kgl. Ministerium Ll<;;d. Fae.tG,lnin,:?; ~1f sr.:.:.::.1c: De..to (Marinei:..linistl:riets J .Nr.
247/194) h~-..r Uc.e;nrii.:;sr..1inist0riut nor!.t rqc:t c~c..n i .!\.fskrift vec'1"ln6 +e Skrivelse e.f l~ (:.Il'.i, nol ~ ~ilc.c:.

Det froEc:;nnr 1:~f C:un 1113c: In: ·; cniør LorGnzcns Skriv<::ls c freI!lseni:~ te RedogørolsG frr.. Vi:drftGt, e.t r:w.n frc.. c.cn tyske V@rftsledelses Si1e synes villig til i Princippet at gca in~ pea de fra
dc.nsk Side rejste Ønsker yu::røren,:c ~-t: to S"Jrli,~c L::,.,;rc, oen :J.t
<.:Gr rejser siG en R:.:Jk.kl; tekniske V·:.nskt::li,._:-heclor so!.~ Føl ·; e: t;.f, at
dE. pacc~ældencle Le.Jre ikke: er ty,·.,.di: ·t uc:skilt frr. V(.Jrftets al:cindali;~e L::!.t·;re 1 Or , c1..cm tyske LoC.clsG ikkv har 1:10 -t..-._., Gt c:.e fornoc1..ne FortG _; nolscr over 1' c s: ·.L--ile:{:~ L::-.:.; e:rbcholt~niI4:er. r:r..n till['.1

C.er sic i t~enn1::: Forbin,:~cls\., s.t oplysG, at Vc.erftsloc1..elscn og Inc..~oniør Lorenzcn under et iioc:e for kort Tic.: si;.:i_en i Ur~enricsninistE::riet ;3j orc1..t.. opn&rkson pac., ntVarftsludelsen he.vr~ E. en De:l Vo.nskelir;hC;t'. er DH1.. L2.gcroptælli11t . . IL v. , for :.'. i -~ 8t p :-'. : ._.;æl::cn·:G Boghol,:oriD.r-.torinlo ikke forcf'.""~rn:tes p·.1,~ Vc,:;rft<:lt.
Voil ;:>,t :raec1~~elo foranstaacn:.lc skal nan u(bE: -:1..e si ..: en Udtalel-

se fra det kJl. I.1inisteriun ot, hvac1 der yr!erli,;ere ønskes foretueet i S8.i._··on.

P.1s.v.
11 • .i. Uass1...r,:1...
Tilstilles Orlo,;svEJrft e:t

til U "..t~.l0lso.
Ga.:-·en (3 11.l::.t s tyklc~r) ønsk,::;s tilb~.gesGnc_t.
1

P. -.~.v.
E.3.

"lJCc.; l ,Tut;l.

Afskrift
~Copenhag en, d . l' F(; br .1944.

II.::i.UPTAUSS CHUSS S OHIFFB.AU

u :::.enrigsoinisteriot,
H0rr .Afd.elin(., schef Wn.ssard.,
København.

Christiansborr; .

Bv tr.~

Orlo, :· swc..rft, r;cnc'.. 1::rlL:.:=; t: ::c 7

Vo.E.~!.

Ihr Schroiben von l~_.l ~_j-~.

s~hr geehrt~r Horr w~ssar~ ,
In r:. e:r Jl.nl r.:_;c :;estc. tte. ich 1.1ir, Ihnen
ei110 J.{opic d.EJr Stell~--;nnhno der Yc rwal tunr; !: 0r Orlo :swerft (Howa.lf.towcrko A.G. ) Dit :-1.er :Bitt e uLi. f~e fl. Einsichtne.bne zu iiberr e ichon.
Hochnchtuncsvoll
sign.

Lorcnzon.

Huuptausschuss Schiffbnu
Dli.nc:i,'1.rk.

,

.~bschrift.
Vr rw-;il t 1.u:e dr r Or'iogsværft
D" 1· Treuhandc-r:
Howc.ldtswerke A.G.
:: · :..( ~1h ·). YL. K, .:. ~n
'J '.:11un. r 1944.

_2,

Nr. K/38/44.

~, n dr n
H~uptauss~huss Schiffb~u.
beim R€•iohsministrr f'Ur B~waffnung und Hunition
L~ndc- rb~·auftragt~r :m1nc·mark
H, C .Lort' nzen.
Kop~•nha.gf,n.

\f{s=fierpo~207.
Brtr.:
--- --... -......Sond r rlagc,r.
_____
,.---..-...

\ ·Le brst§tigr-n drn F,mpfang ·rhrt s gr-•fHlligrn Schre,ib,r1s vom.19/1-44(
LZ 35/ mit d,r· uns tlbr r se.ndt r r1 Abschrift c inf s Schrribrns dE>s
TJdr nrigsministPri f't vom 15/1. 44 ri.uf dass wir folgf ndf s r rwid('rn:

_l . Br_rr-i tsche f'tsl.'.'1.gr r . d r- s_ Fin~~2!1istf _riums.
~s ist ur.1s nicht in Erinnf rung, dass br i dtn V\-rhandlungE".n wE"- grn UrbE=.rn::1l1II1C' dFr Wrrf't irc~ndwr-lchf HinwFiSE' odr-r Vorb0haltc
hinsichtlich dir sr s bc sondF r, r.1 LagFrs gf1macht word0n sind. Wir
.1i:i b·::-n zwe.r nachtr~~glich be-•il" U.fig r rf ahrf.n, dass das Fin8.nsministerium 'bci dfr Orlogsv~rft Fin sonå.c-rl1gE"r untcrha.ltrn hat. Ur.brr
drn Umf a ng und den \~rt di0scs La6Frs sind uns jrdoch bishrr
Jef in-~ T.7ntrrl s. srn zur Vr1·fU.gung g€ strllt wordrn.
', ir sind sr lbstvcrstt:ndlich gf rn brre i ts - sowr it dir ~ustandig ;:n d<utsch~n Dir-nstst( .1-lr-.r. . de.mi-.:, <: invcrsta:r:..dr-·n sind - iiber
di( Sf s Lf.gr 1· nicht zu VE rf1igr r.1., sob.::i.ld. \lir Untorlagr n tlbf,r drn
grnaun1 Umfr:ng drs LB.gr·rbcst a ndE-s - Liigr.rbr.standsk~rtcn so·,1ic
c inr- zusa~mfnstc:llung dEr \Jrrte (Invr ntur) - rrh:::ltE"n, d•uriit
wir die: vorhnndE'nrn B,·at.a.ndr abstiffimc.n kt:\nnt=n. sol'.".ngE a.irse
Untrrl [;. str.t rur ui:..s nicht vrrfU.gb:år sind, :f(hlt un f:i jfd.c-• MoglichkEit drr m·-brrpr1if'u.ng, uncl wir bfdau1;.rn dahrr, rinr "'lfr?.nt;•rnrtung fUr dir "!Erf1illung dc-s ,._:uncht s dr s Udrnri g sminist ('",riums
11icht tibr-rn:- hmrn zu ktsnm n, zu.m~· 1 a.i r infragf• kom:.1r nd z n ?f ilf
uni ~,1~t\· rialif n nicht gc sone.i: rt (;;f l r: gr:-rt, sondr rn in r.1f hrf·r r n
Lagrrrau,nrn mit ':'.nde1·r·n M:O: trri ,?.lirn zus <1 nr,wn untf'rfc·br ·-: cht sind ,
Vfir hB b< n gr lr g,-ntlich r ir.1Æ r Br sprr chun€ 2. 1:1 24 .1. Hf·rrn Dirf 1-::to:r Ni~ lse-·n dir Bi ttf vorgc tra~,n, uns a. i1;, Kartf i fii r d iE' ne
Lagt rwr-rtr zur Ve rfU 6 u.nt.: zu sti: ll r r1. Di E" sem 1.lllSf'rf m rtunch wird
jc-i:loch nicht cntsprochE n, sod~ss ;vir infolgrdrssc-n ffu., irg f-nd\!,: lohr dr n r unschcn dt s Udi nrigsl!l inister i f ts zuv-.ri {' df rl ::,u f . :--ndrn
Vorkomnissf nicht v.: i-·r.i. ntnortlich zu machr n sind .
1.' i ~· Y:ir r-rf·,.hrfn hg_br n, h'it d r--. 3 ?.'inr"nsminist r•rium frlihr•r in
b c sond.F-rfn F!5 ll( n ~uf Antrr g Ma t r ri a liFn ftlr d· n \V?rft,b 2tx·i f b
z1:1.r v r- r:fU.iun g frrigcg,b r n. 1·!ir v-ltlrd1n im In~rrr ss r- d 2r r c i'bu11g slosf n Arbf it V: Ert i:~~: rauf lr. grn, d.?..ss d.i r sr s 1:n t .;:;r g f n.kommr-n uns
i m glr ichcn Umf:' n~c ,·1i, d.r- r frtlhc rr-n Lf i tung d< r Orlocs 'i: E"·rft
r ingf r'"lumt wird, v1obr- i ,.,ir sr lbstvr rstandlich fur solchf. Fttll r
dif hir rmit zus.rt i:mv nh'.··ngrn-:.=.i n sond.;-rvru.nschf" e rs Fin2, n smir..ist(·riums b, acht r n. Hrrctrn.
Urn Ihrr srhr grf'~ _J.~p- r-UntE=rst-Utzung i.n dir:sE"r Frr,!c;f: bitt(-n
wir hir- 1·mi t n11chc.rlicl-::lich.
0

0

'.~ -· - Drsii1:.,·•n ionsl r-. gEr _fUt_ 6 T__ 41.
Fti.r di,s1s L~g ( r hRb •: 11 ·.·1ir rbrr1i'•:~11s kfin( Unt,rlr.gfn c-rhri.l"i,:n.
3owrit fS hhrn.0.ch iw Ral1mr11 uns .:; r r- r },itSblichJui,0 lirgt, VJEr("lr:n

wir -:. i :• vorlir·scnG. crJ. Br·dint;ur1.:;:- n b rr,chtrn. Ftir fin( orctnungs-

mn sa i§.E• ~rfullune: c.. : i· du.nschE •.r-;'. ~r-t· ,:1. llc rd.ings ?cuch hif r 1: in Vr :rzr i chnis 1.ibcr ::i. i -~ Gr G" n stari.J..::- E.rf or,ic. rlich un;':. z•we ckmaes i ge r ,;.:.,isE- r inr gE:sonrtc.rtr, ~1:l{.;fschlossrrn V=tGr•rung ::: n21o"US,, L· ,:bc:rl.

- 2 \"! ir wollca, r.i.icht ur.t·· .rl·•.ssin, in -1..i : s(n ?us~.:".1 r.1cnh~:.n r,; '·nsd.:r:·t.ic:-.lich df-::.r~-crt' hinzu1,1cisfn, ( \ ss nir · nussfr ccr ?,rftilhmc :~c-::.·
iiblichc n Sorgfrtl t - flir ire;t no".,w~ •lchf Sch~ic'Lr n ::nrch ·;.f:.. t 'i., ,.. l'un.r:s.: infliissr ot ,·r ?.nd.rrc UrsP.chcn, wrlch• r _\rt Sif "'.uch sri.:-1 n ti --~:• n,, f benso rur DiE bstijhlr, kc inr Gc v;'ihr lib<' rnr hnr n unc:. ,jc C"r·
H~ftu.n~ ablfhncn • tissr.n. ~bfnso y1c it.:H n '-ii r '!ar~u:t: hin. cl~ss
~- i11~ Vr•rsich ~rung 6<GOi B:~:nf sch'-',· cn nichi, b c strht.
.
1
·1ir hoffrn, Ihnrn nit vorstE"hn"J.r:n .AusfUhrur;._:-~"11 :'.ir Vr.rhUltnisa ,· klqrgflf·t,t zu ll'1brn un·:!. bitt e n Sir, c'Jf.1 u,_'.f!l!'i ··:su 4.nistr:ri(t in gPtcigm=.t~r Forn unsr-fi str J.luni:_;Sn"'.h~nf bi:-1:·n.!l-~ su Gf • C-!L

Vr-1•wt~l tun,. : dc-r 0rlOfiSWr·rft
Dr r ~rcuhanclr r: How[_l:: . tswr rk, .A. G.
I. V, gc z. :rad..:.c- ;r
i. V. gf z. J?a lo.
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Orlogsværftet

254/A.1211.

21' Februar 1944.
3ct. Pauls Plads 1.
Til

Merine~inistctiet .

---------------

.b.n..:rao.ende Ordill.ulr- . o,'" Ekstre.or~:in:.:JrbtJrer.skabsbehol(:ni!lt; sawt
-~
:P.~~t::nationebehol:.:ni11t·; :ZC?r 6/T 41.

-~

Ved. Paatet-.:nil1:"' af

8' C..s.

hr.,_,r !iarineninistGriet ve,.:i..rørende

Ucenrigsoinisteriets Skrivels~ 0.P.I.Journal Br. 84.V.155 af

3 1 s .i'L, hvormed ful 1:::;to Brev af l

1

r:_s. f·rc. Hauptausschuss Schiff-

bc.u og Brev Nr, K.38.44 c.f 27' f.1.I. frr:. Howalc: tswerke .A/G. son

~creu..ritinc.or for Orlol;sv::Jrftot, anr..loc: .:. t t;,. en. ~)clt~lose.
Saaler'.es for2.nle;;c.ir_,ct till[l./.cr 0rlOGSV:.Jrftet sig ver:rørGncle
sic:stn@vnte Skrivelse et fre:::1s en-.:0 n8•: onstn.aem!.c m.:tal6S€ ~
1. at. O~C:.iru.;r~ J~ks-traor~:inur Berec: sk~~bsbeholdni~.
Det blev i tiøcle i u,:enriGsninisteriot i Ber:;ync:elson af Nov enb c r L'In~~ne t' c: . :~. , hvor bl.a. Dir(;ktør Paech. fra Howal~1tswerke
J.~/ G 'T:ar t i lsilcr..e, pGrif0:r-isk ontnl t af Direktørbn for Orloie~sværfi.e t, at {ler ved Orlobsv@rftet foru--~cn <lettes LP.t:,Gr fin<".-.;;s 2 Ber ,1c.s.1.tabsbehoh~ninl;er ~ sor. ikke tilhører Orlo,~svc.Jrftot. o,; som
dette d r:.r for ikke h r-:.v .1e, oc son Howaldtswerke følc eli heller
ikKo vilde hcvc Dispositionsretten over.
Iiir-1rineL1inisteriet ot-; Orlor; sva;rftet hr!.r derfor indtr.~b et det
st~nc:punkt, r:.t c:..er ikKe forele.a. nol:;en pls.usibel Grunr1 til at lcvorc. -til Hownlc:.tswerke ,;,VG Lister over n·-~vnte J31:Jhol:~ni?1iJers Bestn.n,Efter at r.farineninisteriet he.r uJsen•.:t Skrivelse ;,,.Nr. 4o
Journal Hr.,1•• 247/1943 c:i.f 19'f.r.:. sy:nes d 6t iwi,:lerti('. riLH:.li~t
::~t levere Howalt:tswerh.e en Liste ov~r or,lir1:ar B'1re i:'. s .·.absbE:holdninJ".
I sin Skrivelse af 27' f.l i . fordr0r How~l~tswerkc o~ sa~ principi e lt en Listo vec~r0rer.1.•·:e C:G n ekstraor': inæ:;:•e Bere:c".s!;:r~bsbeholc.-~
nin._: r-.e:n synes sautic:i., i no ..;c.x: Grc..C.. at uotivcre Forc~rin,;en sorn
nøc.~ven'"'. i r..~ , forrl i Beholr'. nin,_; c.: rne ikke li 1_..,1.:.~ e, r ful 0. stc:3n1:iG r

•

lii?" t

ae e:ki:.t

inc.:byr,: es eller fr a r~e:n E:.lBinr::.;lit-? \; L:>:.~~·crbchol·~ninc;.
De nevnto B0hoh' nin,_ _·or er i Hovcds'"'.t;r.n opl.· .._~r .::t E'.--.skil t fra
hirn~m:011, 11en ,:ette :-1rincip kunc:e ikke ful r:'.stc.m~:i. ·:t :;en··i.:....nføres
2.f ..Pla ·: snar1i:0l 9 sa~,l ..:11G e ~: o ;2.r~lc OrllcL..3~nin:;slokale:c i Nortre
r~a;~esinsby •: ni~:- ildcc: kun,le rar:ues efter at V:.3re ersta:tt (; t af c!.e
n u f r..:rc!i;;by~::,;ede Onkli.:. 3c:ni~slok:.ler.
Deri;:iod till:"!.•~1 0r Pla,~.sforholr~c:ne nu efter r:.t de c0.:..1le On1

2

k laY1nin::sloknler (ca 900 IJ. Gulvpls.c,s) er blevet til Disposition,
::-.t ':'.· e1mc.uf0re en fuldstc.1nd i :·~ inc.. byrc:es ,;~1·:ckillelso DE;ll,;;:: d e fors~6llice Behol~ni~ ;e r.
Une.er cl.isse Oust ..mdic h0(7..or tillc~::. er Orlot~SVEJr:f:\;t sic ~t
f0resL1.a:

-

~~

-

c.. Den ekstrr.:'.or:.. in:Jro Bere i:sli:s.bsbcholt·: .ning fjernes fra Hol:i:ien, forsaavii:-:t (:et :-.n.ses for c&.nne:1førli ·::t at opnae. en sr:.adc.n
Ordnin._; . I boå.r~.:ften::..e Fr..l( knu en Leverin;~ a.f tilhoren~·:e LE.1::erlister rruppe uns~s pna krwvet.

( '.e:11

b. D€:.n or<1.in::.::re Bcr0dsk,-.bobeholtni?1t, oD.orc1.nes saaledes 1 et
vec1. Furanstr-:1 tnin - af Orloi:·sv.:JriJ~et P-nbrin::;es i ec; et La.--;er-

ru:o.
Tysk Go-:'.kenc~else heraf k:-.n foruGntli 0 forventes opnaaet.
•.~et Til aoc. OYenfor omtn.lt form0ntli,.s v :Jre rimoli,-;t at levere
Liste OV€r clonnCJ Berel'!.skabsbehulclnin unc'.er Hensyn til T-1arineminist~rie1s Skrivelse ~~.Nr. 4~. Journ~l A.Nr. 247/1943 ~f 19'
f .M.

B.
a. Dt::n ekstrnor.::in...;ro B~r1::cskabsbeholc.1nin+: omorcnes saa16::' es at <:.en vet Orlo, _.sv. Jrftets Fora.ns tal tnin_·: !.11brin1_ es i eget
L~t{::errur..i. Tysk Go'":kcnr · i.al.se h<::rnf k!:!.n for~cmtlic forventes opnar:-.et.
De. c18t fornent1i _: ikke fr ~.~ u.unsk Sit:E: kan .tiltr~c:es, at Howalcltswt>rlce har 1101.:cr.. RGt til i li~::ne:nc.e Omfu g sou Orl..:>r:aværftet tidliccre at forbru.. :e c.f r...""'3vntc Beholdning, vil dor formcntli:: heller ikke f'oroli _., ,i.: tilstr• A.b:eli~-; Grun:-: til r~t levere Liste over ?l.;JVnte Behol(~nin •
b. Som 8.Ilfort u.n~Gr Pkt. ~.b, hvortil der henvises.
1

2. Dostinationsbcholcni11c; for 6/T 41.
Denne Bchoh nin'-; er i tlen Uclstrukning, som praktiske Forhold
tillec&r det, edskilt fra c.ncre B~holtnir.i.Gor, men det foreslaaa,
at en yc:.erli,:eru vi rltc:.reven 11.c."l..skillelee forc._Yl.:sta.ltes af Orlogev ·Jrftet.
Da 0et f ormentlit: ikke frCJ. dansk Sic.c k:m til tl'f3des, at Howalc..tswerke hc.r no ~e n Ret til ::.t f orbr~c !1f denne Beholdnint~,
vil t'ler fornentli. , h e llur ikke f or0li, ~ - ~ ~ tilstnJk~eli-1 Grun~: til
~t leverG Liste 0ver c~nne Beholc ning •

.1 ·

Det bo1.t:::irk0s, .1:.t 1~en c,rd. in::re o. _. ekstraorC::insre Berec.skabsbehc;ldnin.'=-~ BOLlt Destinationsboh,:>lcnin:.; u1 for 6/T 41, er forsikret i Stc.ts-Brt·.nf.f 0rsikrin:~sfon,.:-.en.
Howali:' tswc:rkG kun ikke h,.~vc no:;et ..~nsvar for Skader pae
eller Tyvoriur fra ~isse Beholdni~ 0r.
Det foresle. ..~s, c.t :: er overfor de nzvnte Boholc:nin;~er etableres et nnsvc:.rli,_ ; t Tilsyn, f. Eks. va t'. Scninevæsenets eller ven.
Soartillcri&ts FJranst~ltniDt-~-

SkrivGlserne fr~1. Uc1enrirsoinisteriet, Hauptausschuss Schiffbe.u og Howalt":tswerku tilb3.~:: csen(:es ViJc".le.bt.

Bil.·. .: 81.

Hor1:.,.·nn Pe.c ch.

H•?.I:1bur:: 11, _29 .J c.nuc.r 1944.

Herrn
Direktor Nielsen
l.I?.rine:uinis t eri UL1.
K o p e n h r.i. r.: ,:, n .
S ehr ~ eahrtor Herr Direktor Nielsent
;1.us Ihrer2 Anruf kurz vor n e iner "i.breisc an Dienstnr.,, ._:8n 25. Januur, un,1.. uus c~er {: a bei~efilllrten telefonischun Unterhaltun.'~ 1·:.la.ubo ich Eintni.:h1..1en zu konnen, t o.ss Sie nicht abt~cn&i '·t sine., uns
be i c. or E1"fassUll(~ ·1er r.~atbrie.l bestn.n.>.o ('.er Orlo;:: sworft C"urch Bcrei tstt-llun.:.; v un Unterl -~,_; en zu unterstiitzen. Ich ( f.'.rf n o ch ein:nal betonen, class es tm?. vor aller.l -~C.r<.uf' wlk:).wllt, uine abs -:i lut
kls.re ur. . ' Qinvrn.n~:.frvie Ubersicht ifoer r:'. ie; Bestan1.'.u ,:~sr einzelnen
Le.r:: E.r fur ..:en Zei tpur...kt t er tr6uh~~nC. erischon Uborn,-...bl:e :~&r Orlo. swe rft zu bek.:iLll..l en, uu bei ~~8r s_p i.i teren Riick,:~o.be ,~or .worft c.i6 von
uns li.bl:rno:rawt.::nen Verpflichtun1-:;Gn e: inw::.m:frci e inh. 1 ton zu konnen.
l1.uf c: nr ;.."..nc:Gren Sai te nehnc ich ans : ::,.ss r.:uch Sie bc:strc bt sein
w1:.,r(: en, eine liickonl ut.3C ~:.Gstr·.nr:.:s .:-.uf'n:-.:.hr:.::~ fur ,.:: en :~c. i tpu~1.kt n.ufzustollcn, bis zu .--~ ..:;;_: .._ iG Vur1J.ntvnrtu...--1. fur ('m1 .Uat eri e.lbcstP.nc:.
f;er W0rft vc>llkxr~-..,n in Ihr~n HL"'i.rit Gn 12.··: . Einc Gt::.•:c:;nli.berstellU!lG
: er boi,: e rs1.1i ti ·; 0n ·::' ost· ,nr,_s r-.uf11d 1nr.n lmnn Di ve:r. ·enz en er ,: Ebcn,
fur die we ,: cr Sie n :- c~1 wir verr~ntw ,: .irtlich : ;ei1; ~cht WC;r 1., .en k··:innen.
Es scheint uns Lb er richtil~, sch,:m jeti;zt, unuittclbr--.r nn.ch ("'. er
ttbcrno.hne uns orcr treub.:inc"'.oris ohen .l~rbei t, ~iesa Klc.run. : zu
echaff en. -:,Cfqs uns ~.bur in erst 0r Linie in U..'Ylscror .arbei t bchinc:ert, ist (as Fehlc.n li.bE.rsichtlichGr .:i.n, :aben uber :"'.ic Bcsti:i.ncle
(: es ordinEren un<~ extrE'. ..:r;:.. int:rcn Lc., :crs. Nur fur c~2.s ~.11: ·eoeine
Wcrftlat:~ 10r ha.ben vdr La:~orlca.rtC;ike.rten orhril ten, ,_,_a ·: \.,.- en sine
wir vollii:; ill unkl ;.ran il.ber (].ie Hesttinde d er boii:: c:n s ,·mtf..rla1:1er.
Drill{~enr,_ erwiinscht wri.re uns eine Gcaru:.1tzusa.unenstE:Jllunf; (1.. er Bestanc.e ces nlldCI:H,inen Lu.:.- ers, ,:1 ie, suwei t wir u:1t e rrichtet sincl,
von Ihnen u.uf~-cstellt werc!. en s ollte.
Ich hoffe, c:.ass Sic v..:lle s Verstaw:. nis haben wert1 en fur unsere
Wiinsche, •.1ie, wie ie:h n0cbn ::.ls bct::inon r.1Uchte, le,:.ii;lich c:.are.uf
abziGlen, uns ein einr~c.nc:fre::ies .u.rbei ten un:.l e ine k ') rre:kte Rtickli.bert{cbe nn Sie zu 8I'LlC:::lich0n.
!lit Y:..; rzii~:, lichor HcJchc.chtun:~
He;n::: ". nn Paech •.

IJile.g 82.

}.iirokt 'Jren
for
Orlogsvarftet.
J(.Jbenh:....vn ~·~. den 29' jj\:ibru.c.r l ') ~.,l-.

Let. Pauls Plnds No.l

He:crn :;:)irek"Gor Her1:.t ~:nn Puech,

.rorsi tzcr dus Vorst c~ndGE; ,

1

Der i:ow·\ld t :_,,, crl~0 .tt..Ktienges . :: lls cli r"ft?
He"rnburg 11.

8chr geehrter He~r Direktor P~~ch.

In :5:rwidorung Ihres wcrten Brio.fos vor.. 29' J :m.ur.r d • tT., dc.n ich
crst cm 14' d. I:ts. cmpf~i-igcn h::.~bt.., rnochte ich zuorst mitteilen,
dass mein ..~nruf e..m 25 1 J c"nu1:1 r d~·.:r ~~u.±' zi1Jltc, fcstzustell1.m, dass
die: Orlogsvu.E.;rft trotz d-.;r Beh::.~uptttng dc:.s Eerrn Tadduy' s nicht
im Bt:;si tzc t:iner Gos ~:.mtzus P.Jillilbnstulluni der He:~ti:rLdc des a.llgemei::.Jen L:1ge:rs wcr, wie ich am 24' ._T t..n u c.r er~dihnt habe.
rtei ter 1:1ochte ich Ihre "·i .ufmerks ."'.mleci t dc.r!;.uf hinlenken,
dasG un~or Burcaue:hef und Eerr Lund cinir, -: Zc i t fru.her auf Ver:::.nl::i..ssung des Lctzg e nc.nntcn dieselb1:; Fru.g8 ~j_t dem Ergobnis bes:prochen hc.tten, dass Herr Lund, der du:rch seinu fruh6rc Tatigk1:;it bei uns die erwi~hn·t-e Tats:·.che ka:n...'1.te, d::.mi t ci11verstfl.nd0n
we.r, dass die b0tr&ffe::nde GE::samtzusam.nH.mutellung wenn orforderlich von How~ldtsw ~rk~ anzufertigen w~re. ~lcichz~itig hatte Herr
Lund schon d::-...mr.!ls mi tgeteilt, de.ss er Horrn '.l:'nåd1;.,y d .:3.ri:i.b8r unt0r-

rich-'. ,et h·-.ttc.
Bszilglich des ordine.:i: un Berr;i ts ch2.fflr.gers erw··-.rtu ich in

der n.a.cll:~en 1 e i t 6.f:~zu ermachtigt wE:rd0n die 0rvruns oht en UnterlagE:n zu lic±' 2rn.
Eine g et:nde;rt0 :: tellw.:i. gsndune bf;z~lich dt:Js e:xtraordinaren
LagGrs liegt nicht vor, doch sind wir bestrebt bnldots m6glich
dus extr::ordint-:ro L~.:.gGr von dc..n nndortm L:f,g..._,rcn raumlich zu tren-

nen.
Gl~ic.hzei tig nehm..:; ich dio GulL;gGr..liui t rr;i t3u1~ilE:n, do.ss

dio von IhnEJn am. 24' J :.nur.r e.bgogc1J J ns:; zusEgu u.b~~l ~u v 0r\'10ndondc Fornlierung der Werft &owci t mir bek~:n...l')_t j E: tzt in den ntichsten
~•"'. g8n durcht.::filhrt wird.

r~i t Yorziiglicher Eocha.chtung
N .K. Ni•- lson.

Bil8~

83.

Orfogsværttet

18' :i!'c brucr 19 ,+,t.
Set. Pauls Plads ~o.l.

~i_l

NLrineministeriut.

Anganende Howaldtsvrnrkcs Jnsker om LagGrfortet;nvlser f~_s" Or lagsværftets ordinære og ekstraordinære 3eredskr:,bsbeholdningcr.

P5a det i Orlogsværftets Skrivelc o No. 184/A.1211 nf 51 ds.
omt~lte Made i Llarineministeriet under Forsæde af Dirukt0r~n for
Orlogsværftet m0d Unde:rdirektcr V. H. Naring, Direktorern~ P:--~och
og Z-ec!cer samt Hcrr ':~.ddey som ov:rige Deltagere rejstes de ovE:n-nævnte Sporgsmaal i n-0denstan8nde Form.
Dirukt a r Paerh erkl.xr.ede, at Howalå.tswerke vilde lægge stor
Vægt pac.. at fe.n n;Jj e fastlagt, hvilke Beholdninger der var til
Siede d.en 29' Novomb or 1943. Forma.clet mcddeltE::s at være det og kun det one - at kunne pr:::asterE: en 11 gnidningsfri 11 Tilbe.gelevering af Orlogsvcarfte::t, n ·. .e. r St'..:..;.d.··.•n skuldG finde Sted.
Diruktcr PHech anmod t.:: do om ::.t :fc:-.a Lister over sn r~vc:l den 8.lmindelige La gc :cbe:holdnin5 , son ov,3r d.:;n ordinl1re og den ekstr~ordinære Beredsk. ..bsb6holdninc::1 , idet disE>e List a:c for hver Vr:rek!"',r1·.k t er skuldE: indehold(:; r~:-anga.er, Dimtmsi:)nt1 r og v~ rdi.
Dircktor Pr!ech 0nsked1:., ;:::ndvicit:rl,, c.t Orlo;_rnvurftet vilde være
behjælpelig med Gn ;~ontrol tælling e.f s01,.-:.tlige L:--~c::;rc og ·•~choldni~er, sar. at dot gensidig kD.::..de f iiotslr~r:.s, h~ff.d der virkeligt

fandtes. Endvidere onskod e han~ 2.t Eow ,:.ltttswerke kund0 eisponerc,
over ordinær :Beholdning uden ~.t s l~uld(, h :-:.v e t:l··,rincminist<:.riots
Tillndels 0 gennem Orlogsv~rft~t i hvert Gnke lt TilfJl&e, hvilken

ForretningsJall€ he.n fandt tun::~ . End e lig :Jnskc d.:. ht:.!~. ..i.di:;r:.ng til
c.t forbruge af ekstrr-.,ordinmr B8holdning i s r-..mnw Udst n akning og
paa lignende L!e.,7.de, som Orlo 6 sv.erft ot hc::..vde haft.
Dirukt.Jr Paech onskedc ondvidere en lignend 0 Prorngcngsmeade
anv<.::ndt ov6rfor i:Sensidig Fsstl:a6 tSelse :~f Invt;nto.ricbeholdningen.
HE.:.rr Taddi..,y h~-avc_ods, ,d en ~ortet;nels c over dE::n Elmind0lige
1:-:-..c orbE::holdning v n r ud[!.rbejdet uf Orlo5 sværftet, og 1:tt t:nderdirekt~·r Narinb ht-::. vde lovet r:.t udl cvure n:Jvnte Liste, hvilket dog
ikke ve.r sket.
Pau Underdir e kt :n· N'orings :i'oresp :.,rgs e l om, hvorne..ar en

S!:.a-

d t::.n FortGgnelso skuld e værr lovet af hf.i.fil, hcnviot0 HE;;rr Tadd .:;y
til, nt det skulde: ,~t2 Tl:.3 ske t paa N! J d.et den ~0 1 :Ct:;cember 1943
(jfr. Orlogsvc.tJrft c. ts Skriv 0lse Ko. 18 1~/.u.,1211 af

5'

:?ebru:-\r d.Ji..)

Dutto bGstred Underdirekt0r9n. Dire ktarcn for Orlobsv~r~tut, som
l e d c do na vnt e Hade tJrkl.:eri;de, a t s11 •• da.nt L.Jft c iklt e v ·:"!.r .:J.i'Gi vet.

2.

Direkt :' rcn for Orlogsvurftet modd0l te derefter, .?..t sc~avidt
h8..n vidst e , fandtes d0n omhandlede Fortognelce ikkG, hvilket ogsa,. . maa.ttu frcLiga r. af, c.t OrloJSV.,. j:cftct overhovedet ikke hn.r haft
Bru;; for en SE~ ~~dan, og der henvistes til, at en komplet Fortegnelse over h 8lc det r~lmindeligE:. Lr.,g er for,Jli,:·d tJr i et Legerkartotek, som ~f Orlogsv~rftet - .efter at v~re f ort fuldst2ndig til
D=!.tO - var blevet aflev e r8t til Howi-'.ldtswer:t.e, hvil1:.et }[t::rr Taddey iovrigt indromme;de.
'Det kan e.llerode he,;r b 0!il-:.Jrk0s, !'.t Direlctc,r,_;n for Orlogsv-ærftet .den .25' ds. Kl. en . 10 - cft0::c n:J j cr8 nt h c.. ,ve undersagt
S r:.g.:m bl. ·.~. ved. samt::.l(; Illt;d Orlogsv-.~r•ft8ts Kontorchef - ringede
til :Direktør Paech p ,.c:.. ? :·.,1c,.ce-:aot e ll.::t ob r:,Gd.de;lte, d els at Fort e6n6ls en1 som ~-llGr1.,d e oplyst p t".a r.'IJdet, ikke f r:.nC.tes, og dels
c.t S t~6 Gn h o.Vd. t.: v.:-;ir1;.t r &j st g f :?uldm.J6 tii; Lund vod Hownldtswerko,
s om derfor vidst o , Lt d t ~ omh ~~dlede Fort~~n uls5 ikke fandt es.
Ved nævnto T ~lGfonscr;1talc oplystG Direktnrcn for OrlogsvJ:irftot Dirckt nr ::•r,.0ch om, at Fuldm..2gti,;er.. 0ftC::r <=get Udsc.e;n til
Orlogsv:3rft ets Kontorch~f allerad8 nogen Tid f e r ~odEt den 24'
Je.nue.r d .A. fe.ndt Sted, h~1.vde kl~rlngt for Herr Tt?.ddey, e.t den
.-~nsked e List€. vilde blive udf::3rdi{; ct af Howaldtswerk:e, hvis den
skulde vise sig p&akrævet for dette.
Und~r r.Iødet den 24' Januar d.A" meddelte Direktøren for
Orlogsværftet iøvrigt Direktør Paech,
at Orlogs-.·ærftet ikke gjorde Status før pr. 31. Marts og
til den Tid ønskede Rt laane Kartoteket,
at Dir~ktøren for Orl~gs~ærftet allerede paa et Møde i
Ud~nrigsministeri~t i Begyndelsen af November 1943 overfor Direktør Paech havde meddelt, at Orlogsv~rftet
ikke kunde med'l·irke til Lager- eller Inventaroptælling,
da Eowaldtswerk8s eventue ll G Eenyttels esret over Orlogsværftet ikke vilde komme til at hvile paa et overenskomstmæssigt Grundlag. D~tte erkendte .Dire ktør :Pacch.
Ov erfor 0nsket om at faa udl everet Lagcroplysning ar VGdrørencc ordinær og Gkstra~rdi:nær Beredskabsbeholdninger m:3ddeltcs,
at dett0 var et principi•;l t Spørgsmaal, som ikl::0 kunde besvares
straks.
De:t blev fra Howaldtswerkes Side paapegot, at d E: nævnte Beholdninger ikke var rUUl!Ileligt adskilt fra hinanden og fra andre
Lagre, samt at dette i }Porbindels1v med Zanglen p~a Oplysning om,
hvad de indeholdt, ma~tte føre til, at HowaldtswerkG vel bonafide
indtil vidert vild e b~~træbe sig for ikke at angribe dem, men
iøYrigt ikke kunde overtage nogen Garanti i sao. Hens e ende.
Howaldtswerk€J fralagde sig e:.ndvid 0r G Ansvaret vedrør ende
Tyveri, Brand o.l. for nævnte Bcredskabsb~holdningers Vedkommende og vild0 frc:mlcomrue med en Erklæring, som skulde klarlægge
0

disse :i'orhold.
Endelit; blev d,~ t meddelt s ~!t C'rlogsværftcts Inventariebøge~·

vild~ blive tilstillet Howaldtswerko.
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Orlogsværttet

69/ A.34/A.1211.

11 1 Januar 1944
Set. Pau1s Plads No.l.

Til
llarineministeriet.
Vedrørende }.. angler ved El-~s-traordinær Bercc.skabsbehold:ni~
I J?ortsattalse af Orlot:';sværftets Skrivelse No ... 1543/A.1211
af 26 1 Oktober f.,A. og no. 1605/t:... l. af 3' Ifovember f . .A., hvori
bl.a. er m8ddel t, hvad di:lr af den tys lrn Værnemagt er fjernet fra
okst:i::~ordinær B~redskab:sboholdning samt om de TyveriGr, dt:ir har
fundet Sted fra sa.rru.i,:- , tillader Orlogsværftet sig ut oplyse følgende ydGrlig~r0 i Sagen:

1.

Fjijrn~t af don tyske Værnemagt (Luftwaffe)~
Bolte, Skruer, Nagler, Splitter og Møtri kk er ..• Kr. 7.315,69
Duraluminium i st~nG8r ......•................. 2.699,58
Duralplade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 7.637,68
HydronalillID.splade .......... . ...............
4.663,37
4

••

-

}'J,,,.rydsfini::r . . • • • • • • . . • • • • . • . • • . • • . . . . . . • .. . • • . . . -

StMalpladcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Staalrør .......................... , . . . . . . . . . . . -

Staal i Stængvr .................... ~ ...
~
Takkede Lærrbdsstrimler .......... . ............ Planlærred 38 11 bre d ................ . ....... ca. 3

•••

•

•

-

5.915,06
1.291,45
40048,95
221,50
1.159,26

_______
8.741,18

___.__

Kr.43.693,72
2.

Stt:dfundne Tyv0rier ( ai~eldt til Københavns Politi):
Orig. Stl"·aits Tin .......... ., .............. ,. ., . . ~:r.
343,80
r.1 •
Lamb & ]"·lag ~ 1r1 . . . . . . . . . . . . .
2.122,05
Hvidtmetalt nStar 1 i " . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . ~ . 742,55
!>

11

Dics~l VGnus 11

•••••••

.......

0

"'

.,

•

•

•••••

..

•

•

•

•

•

•

•

-

"

•

•

•

•

•

•

•

-

612,51

Den samlede :b1 orringels c af 0lrntraordinær E2rcd ~.L~'.bs'b sholdning er saaled e s ialt Kr. 47-514,63.

Bil~g
Ortogsværftet

73/.,..J4/.i..12J. l.

12 1 J anua.r 1944.

s~t. Pauls

85.

Plads No.l.

Til
Uarincminis~uriut.
·{cdrørcndo !vlt:1,Yl,fslGr ved Ordinær Burcdskut- sb oholdnine..-=...

I Tilslutning til Orlogsværft cts SkriYf;ls e No. 69/A.34/A.
1211 af 11' ds. ti l lader Orlo~sværft et sig at oplys e , at d er fra
den ordinære Bereds ]c~.bsbt;holdning c:..f d0n tyskG 'hernemagt (Luftwaf'f f!l_ er fjernet:
.A • Vt • G• K •
A.

,i. G. K. L.

ira'b c? l . .............. . Kr.
•

•••••

at.

•••••••••

326,85
251~24

O.V.H.

- 29,i5 '59

o.v.K.

- 14127~12

o.v.1.
o.v.P.
o.v.It.

3579,17
r;r.,2 ' o:i

. .............. .

"

...)

17 3 5,03

Te lefonka bel, 5p c: cic.l armeret
til u.s.~mlæg ............ ___
4_5_5_0~,_2_0

Bilc..g
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Orlogsværftet

7i.jh..1211.
12' Jc.nuar 1944.
Set. Pauls Plads No.l.

Til

!:c.rinGminis t eriet.

I Portsættolso af Orlogsværftets Skrivelse No. 1543/A.1211
af 26 1 Oktober f.A. og i Tilslutning til OrlogsværftGts Skrivelse No. 69/A.34/A.1211 af 11' do. tills der Orlogsværfttt sig at
oplyse, at Restbeholdningen af do n.f 01·log sværftet i November
1940 - i Honhold til 11~rineministo:."i0ts Sk:riv 0lse C. No. 4468,

Journal I-ro. 118 3/1938 af 12' Oktober 1940 - fra :'llyvemaskinværk-•
st e d1::ts Lagt::rkonto til Nybygningskonto for L. L .I.-Luftfartøjer
overførte Material e r C:::r fj ernut o.f den tyskG Værnemagt ( Luftwaf-fe ) .
Restbeholdning e n, dur i Hoveds .:. .gc:n 'bestod a f Pl,i..d cr og Pro -filer var i Orlogsværftets Regnsk.::.li bogført til S cra:pværdie:n
I(r.

17.190,63.

Orlogsværftet
49/A.1211.
10. DLcember 19~3.

Set. Pauls Plads J o.l, K.

Til
t,larineLlinisteri.. . t.

Anga~cncce Verwal tung der Orlogswerft - TreuhandeJ•; Howald tswerke 4/G.
Som det vil være Marineministoriet bok8ndt, rejste Orlogsværftet mu.ndligt Spørgsmaalene om Ordning af Forrontning, Afskri 1.~
ni:ng, HenlæggGlse til Arbejdernes ieri&beta.li:ng ~ Betali4;af indkøbte BrænQselbGholdning8r, nogen Tid før ovennævnt0 tyske Firma overtog Br~srett6n af Orlogsværftet.
Den principi8llc Side e..f Sagen blev dengang mundtligt forebragt Jinansminis-c;criGt, som mente, at der ikke var noget at
foretage i disse Sagor.
Bland andet af Hensyn til Afslutnine;en af Orlogsværftets
Regnskab pr. 27' f.r. 0 6 Iwgnskabsforholdenc i indGværc:ndc Afviklingsperiode, vilde det imidlertid væro ønskeligt, at Gndelige Direktiver blev udfærdiget.
Saaledes foranlodi~~t tillader Orlogsværftet sig at anføre
følgende:
1. J.forrcntning:

Den Orlogsværftet paahvilende Forrentningsbyrde, som andrag8r ca. 220.ooo Kr. aarligt, or posteret paa Orlogsværftets
Omkostningsr<;gnskab for Tiden fra Finansaarets J3E;gyndelse. til
Udgangen af November d.A.
Af Hensyn til ev~ntuel Priskontrol med de Arbejder, som i
]'remtiden udføres und t: r tysk Ledolse, maa det anses paakrævet,
a-t. sa.ad. anne Arbajd or bulc.stt.s med do :F·orr0ntningsbeløb ~ som de
bør bære, h"1orfor tilsv~rt:.:nde Forr 0ntningsbeløb forrnentlig bør
refunderes den d9.nsk0 Statskasse gonnom Fine..nsministeriet, og
den tyske Ledelse bør i se.a 2ald unc:.errcttes gennem Udenrigsministeriet om snadun iorpligtulse.
Saafre.c:t lli<-ll c::.f principielle Grwide ikke ønsk<::r en saadan
Fremgangsma2.do fulgt, uC::.bud.Gr Orlogsværftc:t sig oplyst, hvor-vidt der i s ~a Fald for Tid8n cftGr 29' f. Ll . paa anden u~~de
skal ydes Forrentning og hvorvidt d011110 i bekr='lftcnde :?r:.ld skal
debi tercs Afviklingsudgi:ftc;I•nc. vodrørcncl~ Orlogsv,erftet.
2. Afslr.ri vning.
Den aarligo .Afsk:!'.'ivning for Orlogsv~::;:rftet c.ndr. .r;.;r cc..
190. 000 Kr. og den til '.i:iden l' April. til l' Dec,::. mbc:r sv:.~
..rende
0

?•

..i.n<~.ol hercl.f L.r postGre, t P"-~-. Orlogsv&.:!rft cts Omkostni~sr0gns.te~b.
Da Orlogsværft13ts Å.Dlceg hold..,s i Drift F'.f evn tys k e Lc dcls0
og dt;;rVcd forringe:o bl. i-~. gcnnCJm :~lrn.inJ.01:ig Sl~t~s og m.r:,.:·~skE:
uden at opnF:. P, dl:n sædvr.ulige V.. : JliJui10lr: c lo,3, r.1af.~ c~.t• t frq Orlogsværftets Sid u h e nstilles, 2-.t norm.cl r~:fi:; k.ri vning find ur Sted •
.Af de i Pkt. 1. anførte Gruna.e, bør d e nødv E.:i nd.it.!'-0 B.:; l0b belastes de udførte Arbeje.er og i 2E:.2. ~!'i,11 :l refu.,."'ld ures d t.J n d. ·_;ns lrc
Statskr:.sse gennem Finansrninistoriet, lig e som c1.,.:n tysk0 Le d e lse
bør undcrrf., tt1:;;s C.c:sr.-,.ngr... (1endo gem10m Ud.l:inrigsuiniste:rict.
S·"1afremt man F..:.f principielle Grun~G ikke 0n sker en se.ade.n
1;'rGmg r-.,n&sm:..1,9.dc anvendt, udbeder Orlogsva1rftet sig oplyst, hvillu.:n c.nc.en :B1r1..nng9,ngsmaade, C:.c ;:' s:r~r-.. 1 ~mv e nC: os.

3.

Botc.ling af inc.lcøbte Brændselsboholdning52_~
Forud for p;:-,ab egynC:.ulson af inc~eværendE; J3rtenl".. s Glsp c rioc!.e

blev c.er fra Orlogsværft'-' ts Si'' o inci i: øbt rGt &to:r. -. Br-·ænc..s ,;lsbeholdninger, som ifølge Orlogsvwrft<:.. ts R.egnskab8p:r,~tsis i!cke pesscrer LnG.:.;rrognskab, men ~lebitcros Omkostningskontoen dir-ekte.

Af c:.cn..YJ.e.: Konto er s2.r:l 0dcs c1Gt :B:cænc.sc l b e t nlt, 0011 !,nvGnfcs e.f

Ccn tyskP Ledelse eft e r 29' f.M.
Dc,ls e,f de i Pkt. 1 ~nfø:r·t 6 Gru.ntb og C:cls c.f rognsk.:..bsmæssige c+runc"!e, bør Orlogsværft ots n.8gnskab pr. 27' f

.!":. gor}.skrives

f'or Værc.ti ;.;n af tilstec1eværf,nc:.e Bro3n::-:selsbcholc1nir.i.cer og den ty-

ske Drift belastes mec: SP.mme :Beløb efter et være unc~errett•t
d.esi.:;11gaaenc'. e gennGm Uc.1 enrigsminist,Jriet.
Se.afr0mt man 9.f principiclli.; 11·ur.(-:. o ik~~u ønsker saade,n
Fr omg~:ngsme.,-.;:1o anvendt, udb c.; d e r

Orlog sv&rft ct sig oplyst, hvil.t;.an :-~nc.on Fremg:1~smaa :-l e C'.er Yil Y@r o at ?.nvun c:e - c'.urunr:er,
hvorviJt ,":et Orlogsva3rftets Drift in: til 27' f' .M. uvec:.kom.:J.enr:o
Bo løb skal cebi teres Kontce11 for Cr 1O1:~SVo;, rft ~t.J Afvi l..:lingsudgift e r E:ller subsidiært skc::.l bibeho l . &s b e t :>,l t :=;.f Orlo g sværft c-ts

tidliiSero Drift.
4. HenlæggGlse til Arb o j c1e rnco . .:' eri1.:.bet a li:ng.
Som bekendt ske.l -:: or i Som:nwr cm 19..;.
uC:. rE- · .J S ] '&ri c betaling
til .ci.rb 0 jc. t:) rno i Ovsrvnsstclillll e lsc, l!h_,,-. 1::-,rin cmini s teri :;t s B0 stem0~

TI16lsur c:t;sange.r.enc~C;, .::.ot vil i Hov G•: trw.l,_l{..JllO sige i Ov0rensstemrn i.: : lst. mcc. Antal Beskwft i:;elsesl:ng:., h vilke t .Jeløb i .,,i.lmindelig-

hec.. Rnc1..rager 4,4 5,~ ,?,,f c'. en u ·.: betcltE. Løn:c.iTIG til .. ~1·bej l:srnc.
Nævnte Be løb, s om i Vir1rn liJ hc''. Jn cl' en Del e.f c' en ..:.1.rbojC. t,rne tilkomm e n :.: e Lønning blivor "blot ikke u::bot ::~l t f:lt:r.r.ks, ne.ar
J. en e r indtjent, mon først i umidclel bcr 'J ilslut:?.1.ing til :31erietid en.

Det bør derfor r::: cnn0m Udenri.:.;sminist0rict pr.t1læ,~::::,Js ccn tyslrn Lodels G at honlægg8 nævnte .:.: :. u løb pc.e. \:..Il sær li.· :i eri(;konto,

sc.al ed.es c.:.t Bo løbet er disponib e lt 9 ne•.:.r V:Jrf"tc:t P-tt er afleveres fra tysk Side, subsidil:::lrt naar }?eric.. ti(:. E:.n ir..dtrc=.:J c1or, t h i i
modsat Fald vil i'iarineminist t: ri Gt ko.u1m0 til P.t u d red e :S c.:lø bct.

Biln6 88.
8.rJo.2506/1943.

FIN..'JJSl.:i INISTEE:i:E'T.

Køb enhavn, dl.,n 18 1 Januar 1944 .

Til
Karinoministoriet.

Finansminist0riGt har D~~ ~ Dato tilskrcvet Lrigs~inistoriet saalE:dcs:
I .Anledning af' X.ri,;sministsri8ts s:n·i velsc af 18' DecGmber
f • .A. (J.No.D.4J68 ) angaa,:.,11.ci.e .,: .. fholci e: lsG a_~ visse Ude,ift ur af de
af d e ty • ke Bi:rnætt c lscst:copper b c slu.glagte 1.llld&r .~ri ~;snir:;,istcri e t henhø r cndo Eye;ninse r n1-:al man n .s6c1L.1G, at :5'i:r:w1isTidY1ist erict maa find e dt:t r 8tt._ ~;t, 2.t ;.)tatcn fortsat uG.rG6or Ske:ttGr og
..:i.fgiftcr af r:isse Ej enclo:m:nc, og at ..:!7 0rr-.::ntning og A: skrivning
heraf finier Sted i nor;.J1al t On.:..fang oftGr d.8 hiet il :::;æl!;.C:.)na.e RE:tningslinier, m~dens man sk&l h~rilitille~ at ae for dE: paagældend8 Ej ene.omme i Stats-Branc:forsi l:ring sfonden tegnede 3'orsikrin-

ger indtil vie ero sætt '3 B uc. af -i(raft.
Hvilket h e rv~1 meddeles
P .IL V.

11

E.B.
::1 . Valentin-Hansen
kst.

C. No. 788.
Tilstilles

Orlogsværftet
til EftE;rretnin.g og Iagttagelse under

Ifonvisning til Orlogsværftets s~ri VGlse af 10' I)ec Gm·::>er f .A.

No. 41/~.1211 Pkt. 1. og 2.
Søv~-e1·nGts Bygniy,~svæsen

til Eftsrr0tnin5 og Iagttag ulse.
Sagen ( 1 ..:\.k.-Lstyklte ) onsk•..;;S til bagesene: t.
1/Iarinoministe;;riot den 28 1 J.::.nuar J.944.
P.1~.V.
C.Langs e th.

Bilu.g 89.
Orlogsværftet

107/ ..~.1211.

20 1 Dec ember 1943.
Set. Puuls Pl&ds No.l.

Til
hlarina~inisteriot.
11.n_gaaende Verwal tung der Orlogswerft - Tr,.;. uhander: Howa.ld.tswerke . : .. , G.
I ':'ilslutni?1t5 til SkrivE;lsc No, 49/J.i.• 1211 af 10' d.s. tillader Orlogsværftet sig at foreslaa, at man angaaende Pkt. 3 anvender d en Fremgangsm~adc, at der vedrørende Brændselsbeholdning e rne pr. 29' f. X..• (ca. l\.r.6O.O0O) opruttos en særlig Lagerkonto, hvortil nævnte B0holdningers Størrels~r og Værdier overføres, sauletes at Brændslet d ervot ov~rgaar til ~tvære en Lagervare.

Det foreslaas endvidere, at se.mme Fremg~ngsmead G anvendes
for Orlogsværftl;}t1'• J-I:-.lermate;rialer ( ca. Kr. 42,000), c.er hid-

. .
til - specielt for M::ilerværkstedet - er indkøbt p9.a ~l ettes Driftskonto. S2.r.::.v6l Brændsel som I!;alerv:~rar vil C.0rvec. indgn.~ i Orlogs-

værftots Lo.gro, som i Over,;nsste~clsG med det almindelige Princip v&crør8nco ~isse kun ma& envonccs son Ucligningslngre, cGr
principielt hol-:~os kons't1;.nt verl Tilførsler ~f 1Jrændsel og ~alf:rvsrer fra Tyskland.
Dm::·vec: vil ch, t (Gls opnat:.s, at d e ef How3.lc:.tsw0rke uc::førte
"H.rbcj'.".er pec. naturli 6 1:i:c.c..d.e belo.stt-s ne r..: de ornhandloc.e Ut~gifter
og t els at Orlogsværftets Drift godskrives for nævnto B0løb, som
~Gbiteres Finansminist~riets Konto for Orlogsværftets Lagre,
hvori c.e af Eowe.ldtswe:;rke med ovenfor nævnte l(lausul overtc.gne
øvrigo Lagre in~ge~r.
Hvis Fora.nstr.l tnir..gen guILnemføres, bør '~en med.d.elt.:s Howale.ts-werke gennem Ud enri 6 sministeriet.

Bilag 90.

C.No. 1940.
J·ournal

ffiiill.INW!INISTERIET.

c.525/19,i3.

København, r~en 29' !ilarts 1944.

Til
Orlogsværftet.
I .. ~nledning af Orlogsv~rftets :!f•orslag i Sk.ri ,, t: lse af
20. December f
No. 107/1~.121:i bifalder Uinisteriet, at .::er
rr, 29' November 1 ) 43 oprettes særlige Le~erkonti, hvortil ~e
af Howalc1tswerke ,\IG som Tr~uha,mler for Orlogsværftet cve:rtagne
:Behol;:tninger af Brændsel. og !•:I alermaterialer (V:2rdi ca. 100 . 000
Kr. ), ter hidtil har været cebittrot Driftskontoen diTGkte,
•.1i.o

overføres, saa.lec1es at nævnte Beholcl.ni::-iger inc.gaar i 0rlogsvE-3rftets Lagre, C.l?r som UC.ligningsl3.gre principielt hol:les konstant

ved Tilførsel af Llaterialer fra Tyskland.
Dette ~e tt eles horvec Orlogsværftet til Eft~rretning
og videre Forenste.l tning sru::rt Yi(1.E!r.3 BekondtgørE:lse for Howa.ldts-werk0 .ll/fl.

P.M.V.
E.B.

Bilc.g 91.

Orlogsværttlt
328/.1;,.1211.
14' Mnrts 19~·, :+.
Set. P~.uls Pll:!.(.s No.l.

Til

Orlogsværftots Driftsla~8r, som den 29' Novenb or f.A.
i Orlogsvær:ft0ts Rei~·nslw.b sto"1 opført me d bl1 J..nskr-: f:f ':; lsesvt-erci

af ?..r. 1.3 75. 77.9 ~ 98, er hi·.7.tilnE:c1. ..:ottL.. Beløb indgar:.Gt i Orlottswarft ets løben(e Re{;ning rrnc1 Fine.nsminist, eriet, 0 6 Orlo~sværftet
har forrentet tut med 4 %p.~.
Dun 29' Novemb e r f oJ;,. hc.r Hmv ~1.l C: tsw8rke , soc Treuhanc:er for Orlogsværftet, Ei(:lcirth'. igt overtaget c:ettG :Driftslager
soLl Ucligsni:ngslager, d er skal hol~ 6s konstant ve Q Tilførsler
fra Tyskland, hvorf0r ForrontningsbyrdGL. af dette over:; c.ar fra
Orlo~sværftet til 11 Howe.lr!tsvrnrlrn, s01.J Treuham; er for Orlo 6 sværftet 11,
Senere er noglo direkte pna Driften inc.købte !,I~itcria-

ler overført til L~gorkontoen med et Beløb af Kr. 70.796,42, der
inclusi ve almin~1elige Ind.køb -ti.l Le.ger til en Vær:li af Jrr.
29.722,32 har forhøjet LP"gerkontoen, S'.:..&locles at ,::. ~nno pr. 31'
Jc.nuar c1.A. u:'viste et B~løb E'..f }~r. l.476.248 1 7 2.
OrloGsværftet skc:.l till2....~-> sic a t. foresl ::~ ~ at Orlogsværftets løbenc:.e Re 0 ning ne ·.':. Finruisniinist6riet fr~ 0 6 mei::. (.en l'
:r::eccubor f -~L neclet:attbs n 0 d. for::.miævnte B~løb ·•:r. 1.375. 729 ,98
og fr.'.l l' Feb ruar ::'...A. y <": erlic c1:re :mei.~ Kr. 100.518,74.

Bil:!,:
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~:il

Orlo~_-: sv@rfteto ~~ontor r
Set. Pnuls Pl ~l s No.l, Stuen, X.
I .:°J.nlt1c:'..ni~ ~1.f, e,t c.!.e::i..~ føres Forho.rn:lin,_;er o;::1 c.t fa:;1. :.. et
ny e Insp e ktious s ki b by._; ,dt pcÆ. ~t pri v:... t Ycerft, f.:kcl man an:..10-

fe.:: tils,:, nC.t GL List G ov0r (~ G Dele, ·.: ecninr.;e r, M:E:.tori.:..ler 05 V~rer, f_ e :::· f i :.1.Cc s 0,:3 so!J. er t . . : st erat for cl.. ot onhr~ndlE:.de
:le on

Skib.

:1t

Br0v ·1i. :Ho. 2086 •.

~.-,... JlIN~1INIS':lEl:IET.
København, (1..en

6' Dt-c...:L.b\.,r 19.:. 3.

J ourn.13. No. 69/,t 3.

Til
Orlogsværftet.
Um:er HcnvisninG til Forhr-mtliTI.G i r•~!:..rineninistGriet i .0n
16 1 f .:M. vo c.. rørenG.G Mulighe(:orne for Bygnin6 c.f c":et nye Inspektionsskib til Fyr- og Va~ervæsc.net skg,l r;~~m. hbrvecl i.-:e(.:~elE::, at
c.et vec. nogle af Fyr~iroktoratGt førte orL::nterendc :'.!'orhanc.ling er raed Nakskov Skibsv~rft ~f Jette ~r blevet CL( ~clt, et Skibet
1

vil kunne byt:·1:-;os i 'Nakskov 11.f forh:::~andenværemle I::Tatorailur underf orstauet, nt --le ?.llcre ~:e f'remstille.:1e Dcl'1 overføres til Nc.lcskov Skibsværft o~; unC.or Forud s~tnil'l{_; 2..f 9 :J.t de1 fra tysk SL:e
intet h&ves s.t inc:venLe ooc: ot se::. ... -::mt .a.rranL,, t:::me:i:::.t.
De. Ministeriut t:r }; inr.1: ..1:)t ,:/.; u . .nytte d0ru1C; l;;ulii:;he(1• for Ski1

bets sne.rlice ]'ært i .~ ·:ør1Jlse, har :...·..n rctt ot HenvenL1olse til V8clkoL1Llenr1e tyske Mym1..i~:·hc .' er i S,:.L:er~s "'·._nloc'.r:in{:.
Um:..er Henvisnin:: til ovE-mst&f'.<:;n{. e: sk 1l nc.n uc.be:~6 sig en
Uttel6lse fra Orlof ~værftot.
Ve del/A. Le~ind .

/

Orlogsværftet

56/E . 1007 .

13' Locquber 19~3.
Se~. Pauls Pl ~( s No.l.

Til

~erine• inistGriet.
;1.I?eaaGnde ByGning af Fyrins;Ee:;ktionsskib til Err,t&,t!"ii:::'!g for

NorJ.søen 11 •
Ved Skrivelse B. No. 2986 Journal~- N~. 69/~3 af 6 1 d~.
har r,1arinoministcri0t IDGdc~ol t Orlo 6 sv~ei-·f·:: \.;t at være sindvt at
til træde ~t af FJrvæsenGt stillut ~orsla 6 om, at oven!lc:ev nto Skib,
som (.r under :i.3ygning vod. Orlogsve::ir:tt,:, t, f...:::rdi;-gøJ:'rls snar1.::st mu11

ligt '{wd A/S t.~::.ksk:ov Skibsværft. Iktts :::'orslag forudsætt0r, at
udførtE: Delo oe;; T8gninger ov1..-rførcs f'ra Orlogsværftet til A/S
Na:-r.:skov ~'.ki bsværft.
Endvidcru har Eari..nE.:ministoriot anmodet Orlogs'ærftet om
on Udtalelse i 11.nledning af næYnte Forsl.ag .
Saale<.: es foranledi g et till:;i.dc r Orlo[svær:f te:t sig at frfJIDsætte nod e n s taa Grn •. o SynspunL-Lur.

Nævnte Skib 1::r sat i Bye:ning :if l~ariniJm:Lnistt::riot den 20'
M•.j 1939 1 og -~taalmatuTialot blev 011gaai.:lrJ.dt3 eft,:n~ store VanskGligheder og eærligu Forhand.li1,ge;r Ild..:•:i 2,vGri,;,::; placeret i d1:;ttt-

Land, da intet and.Gt Lun( kund.o puGta6 ,._; sig Luvuranc6n.
Hele ~rb~jtet tlGv ctanlsGt, oi f Ln sv~!lsk~ Ordr0 paa Staalrri:a.tcrialet annullL..:·-..:t i aor.:11o lc.i. til ; ari1•cminist0riets Skrivelse B. 722 Journal 1J"o. ,.; 85/ ... 0 ~f 16 1 J:aj 1940, hvo;-eft(n~ f,iarineministeri~t Gen 27' ~~ bruar 1942 ~~t~clto, at ~an vila s søg~ den
forncdne B~villi ''l.g :paa iina!lblovGr:. 19 ·, 2/ 4 3 til 11.r•b e; ;j diJ ts Fortsætt0lse.
Matbrialesp c cifi!t atio r1crrn" bl GV :-: a or.1arb1...;j c:et i' or at Staalorc~ren ki.;:.m:e :plact-T LS i ~~y-s.telar.:
:i.w ilkc t lyklce cLs cft er nye store Vanskeligheder, m~n or:rL~ ~l0v atter ~u1ullcrc~ fra tysk Site i DGCGffiber 19L2.
Efter yterligero Vanskclighc ~er og ve~ Ejælp nf H~ndclsministeriets særlige Inclsats p2.a f-,farinem::.:i1ioteriut3 J:i'oranledning
,lykkedes ~et atter at ~aa Staulort r~n not e r et i Tysklanf i J uni
1943, og :len er sta.::ig i Kra.r't, E: aaL, :. .Js at en:r:01 t e S:os.ap artier
nu og da bliver l0verEt.
:ii'yrvæsenet har Ce:pd't&r son Føl6 G af ~\; 6 iv e nl1fJ tC; rne,6 e r
inctraa(1t0 efter usn 29' ;~~ust ;J- • !.1.• o:i;;te.get ::'orhan...:.linge:;rne me c:
!~Ia.rine:ministeriet 06 Iuc~: lfaKs.Kov S1-cibswarft 011: si,~etnævntes Viderebygni!lt; af Ski bet, . Ul':en iøvri~ t at ·1i~, e Orlof;svær:ttet rle;t
Hensyn at forhanc11 0 me ·~ 11;., tt& ow. ::ulich..:,t, <..;TY.i. ,.:. for e; n l?ortsætt 6 lsc
1
~. ,

1

/

2.
af Bygni~en eller un evE::ntuc;l Ln ..."1.ullerin0 af ~:on t.::i Yn-.:: Qr(:re,
et Hensyn scm det h uv:i:.. været nø i~ven,_1igt at vise o:n ud ;Jnfor l'farin un staat:nc: e Institut ion 0ller Virksotl.he •::.
Opmærksomhe--: en henled e s iøvrig t :paa ,·: et Hensyn, cl er eventuelt skyldes Marirn::oinist r.c.riots u,_::. t1:.lels er overfor i:":G tyske Myndigheder, bl.a. i Mø .et i bdrin oninisteriet den 6 1 Oktober og i
~e i Uf 0nri~sminist~ri0t sen0r6 stedfunene Uø~o r (jfr. Qen fra
tysk Side u c.: stc:c te cnsicl i 15 ': Erklr.erir,i:; ) , !wor Spørgs:onalet om Byg ning og Repurat ion af' 11 To1Ui '.a nl cis L-r 11 o .1. fl e r e Ge,nge or bl e v e t
berørt.
Encvi ~ erL bør Orlobsværft et snarGst muligt bcn ynd ices til
at forsøge at fri 1:; ørc sig i' or :S-·01,_:r c-rne o.f

c:011

V<J C. tyske: V,; erker

løbene:<:: Ordre ot; CVldntuGl t u ~ 11u.l s e .: 0 l:.iær4_;( 0 Stnalne:t criale , som
er praktisk tc.l t v-,~rc:iløs for Orlo;_:,: s7ærftct, s a, ,o ne.rt Bygningen

af Fyrinsp 01dionsski b,Jt fr i :t'":.i;es c:ett 0.
Sat_.fremt Staa lmr1t(jrial et - hvc~d Orlo 6 svær.:. tGt o..nser for mest
s~ntsynli~t - allor\j: e fo r en s tor Del er u~velsot, kan Or~Tan
næppe a nnulleres, og Fyr,: irektor!~t s:t m:.1~ i g i V t3t ~'2l.l·: ovcrt ,s6 e
J ett G til et sao. specic.:lt ]forrnaE:.l u J v ,:i.lse ·.:; 1:: Stc.~~.lr1a t c rinl c , hvis
Værc.1i o.nc:rs6 (;r ca. 70.000 l~r.
Vec:rørenc: E, Tilskyn ' e lu on til pr.a 1- . .m tm8 Sic"lc-; r.:.t f ,nr-1 igbybgo Skibet omc~E..a enc.e O::.{ po.P.. ·::1=n an11 en SiC:e opsætte St•,e_;en nogen
~id., tillac:er OrL" 6 sYæ:-ftct sig r-.t anføre føli;e ndc Synspunkter:
1. Det er et FaktUIG, at 11 Norc'.. søen 11 er ti-5 .:i.ar ~ammol, og
at Fyr,ræsenet i;enneB flere 11.n.r ha.r sot hen til at fae. Skibet erstattet af et nyt . .iLt lar' E; Skib&t by,;l;e omgaaenc~e er ssc•,lec16s,
near alene hens e s til Fy-rvæsenets Tt=:rv, ønskeligt.
2. Beti~elsen for ,~t w~n Sa.L].tic1i6 knn tnf:. o .:-.nc1"re Ht.nsyn
r.J.aa selvføl;:; ulii-~ .før:::t llc; fre:r:m e st vcerG c"!c-n, et F·yrvæs8not opno.nr tilstrække li._;t forsvo.rlic;e :F·orhol.--:. for sin T j E:ncs-tc vecl Esbjerg , Den c~ett G foru(.. s2.t bør (0t G:ftE.r Orlo;~sværftets Opf'c.ttelse være Fyrvæs o:r12t sofil St:::.t~institution un".er Harino.m.ini s ter::..f::t
mac tpac..lig 6 en:i.e r.t -t -: ~0 0 Btør-st uuli:~t Hensyn til Orlot;svæ:rftcts
nuv··1rend e
T-:.rv 9 sae, at sic.stn.:.avntcs,.:storc 01,; vr:: -:-_ 11..ri. ;.-.:ns ..i.fslatnin::~ kommende Vnnskclit :- ·· .. L;r ikke forø,;es ved Fyrvæscnets i)isposi tioner
paa en M.aF.l.rle, son udon a"'L mec1-førG uforsvarli,·;o 1i1 or:t_ol(. for "'Jyrvæsenet kuncl o o _·: til sin Tic. vis er si1_; o.t burc7..e v;:;;r G unc\; L.'.:;E::t.
h Par. den L !lt'.011 Si ·--:.e; bør !:unsynet til Or-lo ~; sv:>ar f ~cct ikkG
være vidore[;::.r•,8nc'_o Gnc'. Hensynet til i 7. ,:,:;."inen s o: .: HE.. lh ,,.;C~ b u.rsttiger. SoLl omtalt ne-_anfor bestar~r c1 ette Hensyn i r.t l;;,} s k yr.:'..e :H'yrinspcktionsskib et s :T-ær~:ibgørels G til !Cric uns Afsl1xtnin c, hvilken
synes relativt nær forestanonc:e 9 J;:i un ]'yrvss onets F uli~_:h uc1..er for
indtil da at klar3 Tjenesten cør først oG ir~• ~ost nøj e Ul1d c~sø(~es.
Soo en Muli.:;hcc1 i sar. Hon::;een c1 G till:~'.er O:rlo~: sværf tet si.:;

.
" •
.J

foru~~cn Laan r.:: r.i.n(~Gt S.lti b at p'?.:-:1-H;, •e 0n !•.1i( l1Cr"ti:!.. :1 · Or2b;~~tninc:
c.f 11 Nor:'.:.søen 11 ;:.ise. 0t nyGr0 Inspc/i;:-t i01rnski. o o.-- L~T, r..:.-.vt. n :: o 1•No::<! søcn" ni(:lerti ~: i ~ t til ne:re irn.~clu.tk<.;c1 a Fnrva nc.'.. G, f. ~'1-:..s . i 1:c-

benhavns Nærhe ~ .
Da "Nordsø ens II brUt;sDc.3s s i 1 _ e ; :" ant;le:r ikke

f_;:,_~

s ,-:: rli~~ :f~·er.:træ-

c. cnc'..e, hvori1:.od Forsv1:\rli~;l1G:.11:1n af' Skibc.ts forts:..:.tte -,:3ruc; gon:ner:1
y t crligere f.Ekb. 12 - 18 v~~~ ~tur i ssrli.~ Gra~ er et Spø~~sr:-,anl on Ski bets StyrkC: ol; ]1:;:-,:;1·:c~ri vnin-:. s1 .11-: skinori Gts t e knisl::u
Sli tacetilst;.1n(1? k~. n wan 11.æp!)(; so bo?t frc. C:.;_Jn t:ulit_':}1E.. '1 , f ~..L. Slcibet for relutivt swar:. 1.Tidlur }{.r:.:r: brin,;c:s i tilstr@kke li~·· forsv s.:r-lir; StanC:. til nævnte bo:~:rænst.'~e I'rift y ~-·:1..et V0 :'.'..lj_t:0t1ol ·''.c lscs t il-:..!er, untler Forst1..:i.a6lse a.f '. lu nu.vwr,;~1(:.e J' o:r·rw l
bevw~;e sir; u.--::1i d. delbFtrt ov <:.:;r :E·c-rG v:..~.rli,;:iec1.cns
celsen t:1f c. enne 11 r ikk0 °.f f y i·tEi~[nisk ;'h.1,Llr j
selv er teknisk beste!:J.I ... vn- 1 e o _.; ,·,ns·:1:.~l:. _, f ?.e.
skinte1cnisk.e O:.:iranc:.e.
terit:l ?aa uc::;et over Uo~:1c.l0:r.1., ::-.-~

c.~. ko.n t o l ~. ::;..nE::r.:,s e.t

Grænser. I'c,s"'.;lcz,;-s elv on }i1J:.i:·væsr: :11. e·'·
t ot ski b s-- cl'-_; r,::::.-

j_,_01.;Gr.. ~:fE.:ds@t ·celse

un.·· e1~ c'. ,;;

nuvoorenl'.:.o ForhoL.: lcc::.n e.nses f'orsv :;,:;-J_i_: .
Ud. fra -:lissG Synspunlcte-r "-.:ns0r 01·lo, ,sv1.3r:f tTl.; t':. s t :::>:!..nvlic.;t,

e.t n~m, før endelia::~ j3cst;:,:::i_J_cls8 t~&::'f--:,s 1 l ~'"c: er 11 Nor ~so c n ·' UiJ:3.erkaste e!'l. Und1;;1rsøc;elsc Lh; :1 c:et S·o:r;:1a ~.l a.t f :-.Gtsl ,."!.r:i. i hv i l ka .R. op erationearbejc~er 11c:.n kan in :skrcJnl::E.. si:_; ti J. , hvis '3kibr) ·cs 1(2,ssation u<'tsættes f.~ks. 1 -'~ar, {'. . v .s. CA. , J.i3 :.:nhllt: ,:.or fra D::~to? S -'.:'.I!t
hvilken 11.:iniuu::i.sU . !. :: ift sae.c:~n:c1e t.ep ~::.rc:,tions :-rbejcer vt:i.r'J) fo.r : :,rilediGo.
den 29' J~ugust ikke v 2.r inr: tr,,-:., ac'ct , th i i sc.C:. Ye,lc~ vilC'. c ::l['..n for.,:;ientlig hB.ve anset si:~ i'or n0~s ,::.:; st t i.l ?.·L :">.fvento Anl.:01:1stc,n E.If
den i 1_;cn: væren•:: e: LcverP.. nce 8.f' S"".:;ar-.J.r.2 a.terialet, 01-- Skib c.-'.::s :t·c·3::-c.i~;i:3Ørelee vilde i sn,'. Tilfæl1..~e ri...:! Gli(': v i s være bl~?ve-c cl t',n sE•,,J:::le ~
sor: r1en vil.le blive, hYic: nævnt e Fl:3 r ,:i~;;cø r0lse forbl:Lve::>:> voc. 01~lnr,:sværftet for at uf.føres ·n.,:". ;_,_:::-:'..,-;en s ~:..f:-Jlu-l: n:L11;:;.

W.J.vær0rn:e }!,orhoJ.,: .; ~rnes J?J.j_cten til 2.t te"..3e .:,.J siclia.;·o Hensyn ve c. r~t anYE:n-.:e tt":t t;c:.1 .. le G1ci"b ,,rt,:"',l:i::!1-~e so~: n uJ.i.; l;
a.t VbJre større 0n( '. no ,ensirdo.
Un:1cr

(. e

Hensynet til ~-~a:rinen o~: ,: e n U2s-1- 0:rlo.:·sva1 i't t:J t b c ste.r'.:r
bl.a. i 1:::.u1 størst ;J.uli,_: For n.-~s._, G:~1'.:: ·_ :m c~t ·.1..'l..:'.. _:9.e s ,-: ··~ .::1:k _•) i s -4.

1

positioner, son til sin Tic7., n o..:J...c· ~'.. ;~:rine::.·t r~~~t or ::; ke.l 1~en o1:it :.~·-·e,
::1in VirksoLiheC~, vil kumi<:; forøt .- G ,". c1 i J'o :-r: ·., &J 0 11 tilR-t c::· C:: Y:'" :"' G21(' c

store Vanskslichcl er i e -:a n~~s~0r~G.

.r ,

nye i{ri,:;sski be foret :i~-~ei:.
Derfor vil det un::~or o :.r::t;-:.r,210 J'o :::h o l r:

VcJre

r-._; •

'JP: ot

stor

hnnd.ledE: Fyrinspek+.iorn:,s1:ib, t :d . : .:j s::_)osi t:.;. o:n: h vorfor Orlogeværft0t

aller0c'..o ·.:f

C:uri_"'l.G

Grm.1.~:

f!D._·.

:.:::·'c:.:i::....,-~~:t.: nu at l,: .\G r.r:.c:et Værft

uc.føre clett e A.rbej c1.e - spe ci r,J t 5 u ,:le~:'. 1.:1t ty•.ler par:. ) c~t Krigens

Slutnin_:, ki:n irn"':. tr-..:dfe, ~:.:e~0r 3 c~v.; ,Jr urn: er DC.førelse .. Det vil
højest sancsynli,;; t vis a si,~ ~ c~t Cd1.' ln:.1.1 lcan vin-.:.Gs noe).e fae.
l.1aanec1er i Tid for 3'yrvoJs 8110-'.; :· hv i J. 8"<::, Y.!. ':.:i.:J. kobes p r:sa Orlo{:~sv:::.erftcts Bskostnine;, i ::. ot c. et wB-'"'- G.ri:1 > •e:::;, at hvis 0:---:..rG:1 :først er
g ivet 1✓s Ne.kskov SkibsYcJ:r-ft; l :--::. D. ~ .m i k bj fr8..tc.gtJs <:c:;te ;:;,cl
s a..rme Vej, sou w:m nu e ::.' si~ "€. ;J ~:.t ;~.nv e n <(:. c7c:r:;:'or Or1o:~3værftot.
Dertil komaer, at Overf 21rels er! c::.:::· c~~clr t.:;21 ±·re. Crlo c ~11x --Y" f t ut til
JJS Uakskov Skibsværft vil v.;.,rc fo:;.";.:i 1L>:1:2et ~GC'. sJ.;01·0 V:.nslcclighet7..er i Fom s.f Overf0rf:lse 'J..f' :1:: l..v-r-c::2"r:.i:...;G TIE..l(, O(; tifulr:tenc:to
Te;.~ni.n.3"er s a::::.t en ..1~nsv 2.rsf or·.: i:.;J.j_ ·,: _~ op; ?r ls a:t"re:~ni , . !.~ , s m::-1 o;;se.a
bør tages i Betrat_--,,tnin'.~.
Enc:.eli(: vil e-G so.:.tdant f3\::rL.t
Personalet og is@r J1.rbej•~ c- rnis

t::.: 1

1;:um10
~-::

svcaklrn ri:ill:Lc"'.on hos

(or fr2. I.Ic.:·ir:..c:i.s o:::_~ O:rloi_~S-

V8rftets Lec:Glscs Gi c:0 t::.,:~BP ::.o -:--::-e:~:f't :r.:i.nlii··e Ho;.::.s:rr_ til :s1orhole.ene i Frer:iti r, en, et Forl1olr.:1., c:ø!' i~-( ~,.; Yil virl:.. s fr0:.J:.··o.:1c1e for

Mnrinens Interessur.
UC:. fra. ovenstaae;nf:e Sy:nr:pu!;.:-r.tc:c -:;j_ll~C'cer Or2..o.-:sv2Jrftet sig
at tilraadG, at F'"cercli, ~- ;øreJ_s c:::j tJ:: . .'. e·c onha.n.dled i.:: S·yr:Lrn:mektionsskib ikke over::-·aar til \/S r;·.::~c~~::ov .~l:.:.bs-.ræ:::·ft, :f:',:• :r T.1•~ r0 Uc7..vej e
for Udførelsen af FyrvvSBenc;·~s j'..;vt·- ;-;·.~ lj v.:.ser sig ui'o r:J v?.,:r lir;e .

Bl.·1,,rr
c...-.o

Brev

.:_ _nrFJ,aNISTERIET.
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- 14-19-2943.
Journal :;~ .No .69
1-. .øb enhavn, den 27' December 1943.

Til
Orl.-gsværftet.

~.frinister!i.et hax D.D. tilskrevet .F yrdiraktoratet saaleJes;
• 11

Vedrørende Bygning af nyt InspektionLskib til Fy1'- og Vagf'rvæ-

r: en.et tt.

Ved Skrivelse Brev A. No.- 6045, Jr.no. 310/a.43 af l'
Oktober d.A. har Fyrdirektoratet henledt Kinisteriets Opmærksom. ,1ed pAa Muligheden af at faa det under Bygning paa Orlogsværftet
v e;:: ende Inepektionaekib færdigbygget paa !-ia.k.s}:ov S1;:i bsværft.
S&aledes foranlediget, og idet man m011cr at maatte
--'E.'.:::ne med, at .den til Skibe-i nødvendit;e og bestil te !'{æng d e Skib-'""'YG11.ingestaal indtil videre ikke vil kunne f::cemskaff e s fra Tysk::'...c.:nd, og da man under de nuværende Jorhold iir..ke ønsl.:er Ski bet
._YG.;et paa Orlogsværftet, cg da man endelig er overbevist om det
~forsvarl1go 1 at holde "Nordsøontt i Drift udovur nogle faa MaalHJd er , h~r Ministeriet undersøgt forskellige Mulighe der for at
f~ nde et Skib til midlertidig Indsættelse i St e det for 11 Nordsø0n11.

Da dette, i Betragtning af de særlige .,_~rav der maa still f.! S til et saadant Skib, ikl:::~ lykked0s, har man taget Spørgsti.aa.let om Ski bete Færd-i gbygning i Nakslcov op til ru:sr.nere Overvej elae, og har ~ra Fyrdirektoratet~modtage t Oplysninger vedrør~nde
NakskavSkibsværft og dettes Forhold med Hensyn til det saakald-

te Hansa Program. Af dot saaledes tilvbjebragte I.1ateriale fremgaar det, at Værftet vil væra i Stand til at byg6 e det nye Inspektionsskib {samt yderligere to Skibe til Landbrugsministeriet) uden at Hansaprogrammet forsinkes, og saaledes~ at nanglende Skibbygningsstaal m.m.leveres af VærftGts I.ag0r, medens de
~ aa Orlogsværftet færdigfr~mstille~e Dele og andre k aterialer,
so:r;: findes der, beregn\:)de for det paagældendr:: Ski"'::>, ov •. :rføref:l
-1.: i l Nakskov Skibsværft.
Under Hensyn til Csikkerheden vedrør·enda Titlspunktet

f ur Krigens Afslutning, og do !åuli 6 hedcr, der derGfter maatte
fo refindes for Leveri~ fra tysk Side af de til Skibet nødvendi6e ].1 aterialer samt under Hensyn til 11 Uordeøen 11 s Alder or:; skrøbeli6c Tilstand, samt ~n~elig under Hensyn til det ønskelige i ved
:·'.~.1•i_.g 1::ns Slutning at staa bedst muligt rustet til Løt:,ning c n af de
•la foreliggende Afmærk:ningsopgaver, har Hinist e ri c t -.:utmt at mo.at-

~ilaG

95

ior~~ut.

2,

te eø 6 e den forelig~ende Muli 6 hed for Skibets hurtig G Færaigby6 nino benyttet.
Man har derfor overfor de pa.a&ælclende tyske YJyndigheder (m~d Hensyn til H~nseprogrCLllllct) fremstillet Sagen 0 6 h ar
den 16 1 ds. fac:.. et l\1E.;;udelelse om 1 at C:!.er fra tysk Sic:!. 0 i lclrc vil
være noget til HinGer for, at Nr"kskov Skibsværft byc c: 0r Skibet
nu ( og t>.l tss.e. ogsa~ de to Skibe til Landbrugsminj_st er i e: t).
Under Henvisning til det anførte bemync".. i g er man c. crfor
Fyrdirektore.tet til eftGr nærmcru Forhandling med OrlogsVC"3rftet
vedrørendG fremstillede, bestilte levereue oc be s tilt0 , i kk e l everede Materialer sa.I:lt Spør~smc.2.l af r0gnskabsnk..:;ss :L.:.~ .Ar t e,t s lutte Kontrakt med Mnltskov Skibsværft om Fterd.igby0 ni nf; a f de t ny e
Inspektior...sakib.
V(.;drørendo det nu p&a Orloi;sværftet væronc:13 Ifa.teri2.le,
som i Henhold til ovenstanenc.e vil være at overføre til lfakskov
Skibsværft, il!lødes~r me.n on specificeret Ii'ortG_:n0lse, sae.ledes
at Aftale kan træffes mod vedkoorn.ende tyske Hyndil;hc(:.Gr om Flytni11ts fra Orlogsværftet til N~kekov Skibsværft.
Kontrakten med N~kskov Skibsværft vil være at infsende

til Appr•bation.
Dotte med.deles herved til Efterretning oc ]'o:ra~stal tning m&c Tilføj enr:e, r~t m.n.n herfra har anmodet Orloi:;sv,:e:r-ftot om
at biataa Fyrdire.:.:toretet med Ordningen af prn.ktiske F orb.olc"!. ,
som FølGe af den her trufne BesteIJiilelse. 11
Dette ~edtelQs herved Orlo 6 sværftut til ~f t 3rretning
under Henvisning til Værftets Skrivelse No. 56 E, 1007 af 13 1
de., idet man skal tilføje, ut de i Skrivelsen fre-ifø r t e L"rgumenter for en Udsættelseaf Inspektionsskibets Bygning har væ re t
nøje prøvet, nen at man i Betragtning af Usikk8rh eC0n ned Hensyn til Tidepunktet for Krigens Afslutning og d o dcrG f te r f or eliggeni!e Mulighader for Skib0ts Færdit,;6 ørels o hur t r uf f et Bestecoelse som ovenfor anført. Man skal sluttclir:; e.m:( oc:e Orloi_;sværftet oo at bietaa Fyrdirektoro.tet :o.od Orclnint,;en af pra\ :tiske
5orhold, son følger af Gen her truf4e Best0I:11:1~ls G.
F.h!.

VeC..el

:? YRDIREK~OP...A.TE1I·.
Ovorgad.E)n o. V. No. 60, K.

Brev A.No.161
Journal No. 3 05a/1944.

Den 11' Janu~r 1944.

Til
Me.rine:c.inist u:::-iet.
I Anlec1nin,.; af, at c1et i ~dr.e er r:rnli,_; t for r akskov !_3~1:i bsværft o.t frenski:.:.ffe ::.et til Br~ vec,_ Byl:ni1:4.; e.f ( e t nye Inspek-

tionsskib til Fyr- og Vagervæsenet nødvendig.::: udenlandske '1:ræ
m. ..,. til Dek, Fiske, Opstaacnde; påa Bro samt .1\.}Yt ar:i.ng on Læ, s ical
~.,yrdirektora:tet - idet det er af stor ::3etydning at i'aa I',Bk m.v.
lagt af gode Træsorter - anm.~dc om, at der af det paa HolmG n vær ende Beredskabslager udlevsres det til Lægning c.f ~æk m.v. fornødne Træ, nemlig:

Te akt rca ~
Planker 125 x 75 Il1Ill • • • • • • • • • løb. !.'.lotor
Randplanker 75 IJl!Ii • • • • • • • • • • • -

615

70

Planker 125 x 63 mm •••••.•.• 63 mm Randplanker • • • -

12,~
.

50

-

450

Randplanker ••• Opetaaende paa Broen o,5 m3

40

125

5o

X

Illill

• • •••• • • •

.)

~

235

I!lI1l

Spilfiske etc •••••• 1,6 m3
D\.'.?rsom. Planleerne s1cal skær8s op a:f Blokke , mc d 6 aar ca.

26 m3.
Mahogni:

ca.

2,5 m3

Endvidere .skal man anmode om, at dE-r sar:r:tidi~; æc2.a blive ud-

leverot følgen~c Li~ol~u.m:
Gcr~e:n:m:iønst:r-ut •..•.•••••..•• ca.. 30 m2
')
Ensfarvet, grønt
13 J!J.rr, ,_
brtmt ......... ~ .. .
Bo IC.L
')

Rubol vum

....................

?

11 m-

Sinding.
:\T
c.9 3/43 •
..t:1.t.1r.10.v

Tilstilles

R0gnskabsvæsbnet
med Am:iodning om at vill0 indhcnt 1:~ Fin.::msministeriets Tillud"'lse til at de nævnte ·.1atcJri:::ler udlovor0s til Brug ved Eygning af Inspoktionsskibot.

Sagen bGd8s tilb~gesundt.
Ad:airali tets-KontorGt, d t. - n 13' Janr:.3-:r l~;LI...J.
it. Legind.
C.Ko-322.

Tilstilles Orlogsværftet til Uc.talolso./tiI .H. 14/1.44/lc.ngs e th.

Tilbages0ndes til
~urineministoriot,
idet den fremsatto BGg~ring givcT O.Jn~sværftct AnlGdning til

følgende Udtalelse:
Ekstro.ordinær B0redskr-i-t::;1Jeholdning Gr SOI..'l bekendt :i.ndkø-bt
til Anvendelse for SøYærnets Skibe. Su.afrm.J.t Inspektions8kibet
var blevet færdigbygget af Orlog sværftet, vilde der sou ?ølgo
heraf ikke af Orlogsværftet vs.r..:. b l av e t r.nvendt nogen Del fro.
nævnte Beholdning, r:ien udeluki;:cnd.o frfa Or-lcgsværftets alI:iindelige Lagerbeholdning, der indtil d c:::i 29' Movembor f ..1~. - nae.r frases StaalI::-.::.terialet - indeholdt p rattisk t ~:-.1 t t.11 '-- d e til Skibets Bygning og_ Udrustning nøtvGnd.igo 1',~.terinlur, idet c',et som
Fyrvæaenet bckundt, dog var Esnsig t---n :.~t .!\nvend .~ sve nsk ? fr sor.1
Dæksbellegning i Stedet for Te ::.ldra.
De af Fyrvæsenet ncevnte luE"terinlor fin.dos paa ekstra ordinær Beredskabsbeholdning, og det der bero~nde Ma.hognitræ er endda e.f særlig udsø 5 t Kvrtli t~t i:-: c d Ccrtifi)cr:.t, indkøbt til 3rug
for .Frer.nrt-illing e.f · lyv1:.1!:lR..s l,::in,rr ,Jp .::llere.

N~ar Fyrvæsenot nu frensæ t tor legæring om ut

f~~

de om-

he.ndlede K.atorie.ler udleveret t il Bygning ef Inspektionsskibet
ved Nakskov Skibsværft, er det eft 0r Orl·ogsværftets Opf~ttclse

.
3.
i t-Iodstrid ned de principit;llo F·orudsætninger, c. or l n.•:: til ·~'. rund
for at overdr·'..gc Nt..~ks~ov Skibsværft 3ygnineen a f f: ::.d t-1u-'c , i do t

d.isse Forudeætnin~0r gik ud paa, -.t }"akskov Skibs w,j rft i t-:i:o dsætning til Orlogsv.-.::rftet var i l3esiddels e af de til BygnL:.!.gen nf
Skibet nødv'1ndige ~ atc..:rial c r ...·l t Il.e:!vnte Værft h 5ll ~r ikke synes
at opfylde Forudsætningerno for Staa1D.~t 0rialets V,.,d lrnr::.1:,c:nde
fremgaar deraf, at lTn.kskov Skibsværft stiller absolut Pordring
om 9-t fao. tilsendt de ca. 35 ts Profiler, sor:1 er P"nkc.i.Ju ot ::.:.f
f,ta!.'.luaterialet, hvilket tyder Pf'-D.., nt helle r i1.:::c dc~m G Kct cr i ::.le art er til Stude i fornødent OL1ff..ng.
Undor Hensyn til a t en Efterkolr~else af d0n fruu s -:,.-~tE: :Begæring er i direkte Modstrid med Boredskc.bsbeholdningens .:!.. r:vendelsesformaal og til at det maa forekomne, at Ordren oTI Skib dts
~\ardigbygning er givet Wl.der Forudsætninger, der ikke opfyldtJs,
finder Orlegsv8rftet det betwnkeligt .::~t 'l.nb8fe.le Udl ev e ringen
~f den ikk{; ringe l!aterialemæ~de. Endvidere till''..d e r Orlogsværftet sig nt paep uge de Følger overfor hurtig F~ rdig bygning
af Søværnets Nybygninger og de ~erraed for OrlogsværftG t s Virkso!:!hed straks efter Krigens Slutning, som Opfyld els en cf 0nsk0r
ora Udtagelse af ekstraordinær :9uredskri.bsbehaldningen vil foranledige, idGt det Llaa pcaregnes, at d~r vil h~nga~ rEt l nng Tid
forinden u~tc..ri~lelcv~ranoer atter bliver blot nogtnlunde g0~:L0r.1førli~e.
Sluttelig skal Orlogsværftet honleda Opnærks0Db0dcn pa~, ~t
Senoraldirektoratot for Stetsb~nerno all~rcde pan ot ti d ligGre
Tidspunkt ved Sk.rivc.ls0 f~f 6' ~cccnber f ...~. har frcnsat Bog mring
om Udlovoring ~.f nærlig d G s eone :,~1::i.t ~rie.l0r (Tee.ktrcJ) frr;,. ':icredskabsbeholdningcm til Brug for Genopby~ning~!l e.f

:·:/ 1!

1

11

S j ællrmd".

Orlogsværft0t, den 27' J .--:.nu~r 19•-14 .
Set. Pn.uls Pl:~ds Uo.l, K.

/
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FYRDIREKTORATET.
Københ~vn , den 29' Febru~r 1944.

1 ".)3 1') •
-~~o, -~
Journ. ·tro . 326e/}'.-}4 4 .
I
]3 rev 11..

,1,·

Til

r~nrincoinisteriet.
Herved tillRdor onn sig at stille Forslag om Bygning
e.f et nyt Skib til Afløsning P..f Inspektionsskibet 11 Knttcgc.t 11 •
I Skrivelse af 27' Oktober 1937, .li.. No. 5069 ·- Jov.Tn.
290/1937, gav Fyrdirektoratet en Ovursigt over Inspeldionsskibsnateriellets Tilstand og de Tidsfrister, dor 1:.10.e.tte re1_;nes. r.:..::O 7
inden Skibene ~aatte fornyes.
Inspektionsskibet 11 iCatt 13g ~1t II blev by[;get i 1897 :~f
.He lsingørs Jornski1.:>s- og Maskinbygi.;eri og forwngot i 1908 ved
8f1.Llt'le Værft, Skibet er s~aledas 47 Aar 6 ru:J.Delt og er of to T d e
under Hovudsynct f •.ti.• gjorte Erft.rint_; er i:wd Hensyn til Skro,; o-;;
i en saa wcdtaget Tilste.nd - s i-.1-'. lc.dos er Yderklædnint;Li.) l ·1do r n3
i Vandlinien, Kulknsseskoddor og Stringore ret stcarkt-ce-;i' ,J d o - [',t
det ~n.e. forv entes, 2.t Skibet, n ·,.nr d0t i 1946 skal um!. ert.~:.ct e s
Hovedreparation, vil vis e sig at være svngt, at on {;onnc-1:i.gric onde Hovedrep ,:1ration ikko vil kunne forsvares 1.:. f økono:ii Gk0 C+:;.~v ri.-de.
For Maskineriets Vodkonnonde or Tilst,md811 so: . . føl:;c. r:
Kedelen, der er fornyet i 1926 og sf-'.nlcdes 18 1~c1I' e_;,,::·1mel, er i Forhold til sin .Alder i g'Jd Stand. Der :r:w.,?. c1.o.::; i c~~
konuende Aar forventes visse Fornyelser uf Rør 0 6 Opr,..: i;::H ,JG .:if
Kanaler.
Hovednaskinen
by_;~g 0t i 1897 og er sa2.l0d0s 47 P.!"J.i~,
Den er af en forældet Type (2--Ga:n,-; s-Maskine) og meGo-c sL.d.~. S''.:=:i"
ledes at betydelige Reparåtione:r i:w.a forv E: ntes, liccsor2 der l:r_-der den dadlige Drift stadig Dn.a foretages oangc oindre :.?.ep 2. -::'E t ioner. Støbegodset i Kondensatoren, der indGanr son on DGl nf
:;:.:askinstativet, er mec:et nedtaget, saaledes at en F0::!'.'nJ7 e lao Li
Stativ ~g Kondensator 110.a paaree;nes vod den kor:1U.end G Hovodr o:91:1.r a tion.
De en Hovedrepo.ration o.f Maskinen s r.R-lcde s prr,J·~tis l:
talt vil betyde en Forr.,_yelne af l.~8.skinen, oc denne i F oJ:V Gj en c~
ret liile og som sagt forældet ot: uøkonouisk TypG 9 k r,:;_-i et1 c?.esc.1 ~n
Hovedr opr.rn.tion ikke 2.rJ.s0s for økononisk og teknisk f' oro vr,,r J.ig .
Endvidere skal nan ydorlic,e::re -,.nføre, at en :E'ornycls u L~f :r.fr.i.ski-nen li 6 oledeo :mae. frarc.A.des, dels paå. Gru..."ld ~--.f du ri :10cet :ri::.1g o
Plc.ds i r,1 c.skinrunnet, der unuligg ør en nodornu 3-Gan :-;s - Mo.i3ki v.,es
.b.nbri~else, og dels er don nuværende Ordni!l[~ rJ e d sar:n.1e11byr;get
Maskin- og Ke:dolrum nec.,et s}w.deli[; for :Mc.skinens Vedlrn2::Lu:n,::;. r; ~

or

,2·

idet Aske og Støv virker st~r!: t fr ~:ill.1endo paa Slidet paa Maski-

n ~;ns bevægelige Del1;;.
Skibet, der normalt udfører Postsejlads til Fyrskibeno i Kattegat, er et godt sosk.:::.b ~ mon i det sidsto .Aar har det
vist sig, at d13t, naar det i dao:r2.igt Vejr arbejder i Søen, er
•tilbøjelig til at lække i BeboolsesruJIIJllct i Overbygningen, hvad
dør formentlig maa skyldes dGn Omstændi 6 hed, at Haterialet ikke
r.uero kan modstaa de i Søc::n fri:.:tlk0.Iii..1ende Kraftpaavirknincer.
Pladsforholdonc paa. Dæ k kGt er daarligo og uegnet til
.:..rb u jde med Va{!arc og Lystønder og dertil kommer, at Skibet inot
{; Cn Do.mpankerspil har, men lc.m✓ svagt Lossespil. Bcboelscsforhold one, ,navnlig for Mandskabets og Pat:!sagarernes Vedkommende er
gamrueld ags, ligcs om de sanitære ]'oranstal tninger samt Pladsforh0ld til Redningsmid~er ikke er tidssv~rende.
Spørgsmaalet blivor d rn:•:-.:&;:-;t? hvilken Størrelse det
3.flø3ende Skib skal have, id e t der i.:1..k c er Tvivl om, at et Skib
s.f s'7.!llI!le Størrolse som 11 Kattog at n :i. kJ..:r-.i vil vcare fyldestgørende.
Naar henses til, _;; S ø:1:iJrke!D atariellet er forøget, og
de · inkel te Lystønder er gjort s t0 r~8 OG tungere, bør Skibet have r.m r.;aadan Størrelse, at d 0 -:; ogs ·.a er i Stand til at løfte de
s+,ore Lystønder sæn-t tage 2 Lys tonde :;:· a.f denne Størrelse paa
Forskibat.
Et for stort Skj_b vil h e L:. c~.:- jJdce være praktisk, idet
clot mae. erindres, 8.t Skib 6-·; L:'.,.""1.j.r:1 ,... .,.., Y .J ~-=- ·· ~lads skal fortøje i Fyr::l:ib en G for Skiftning af PGrson'0J. og Iiosning af F1orsynir.i.g Gr,
h voTuncl f)r et for stort S }..:ib vi J_ t a 5 e b.aurdt i Fyrskib og FortøjFyrdirektorat~t o~ dorfor &f den Formening, at det nye
;n;::ib bør Vt'3re et Eotorslcib 3.f s arnr.Ju Stz;rrelse og mc:d samme Maskinkraft som det Skib 9 dor f or ~jd3n or under :Sygning ved Naks!rnv Skibsværft til .,.t fløsriing a :C 11 .tJordsøen 11 , idet dog "1.ptering
og Overbygning bør tilpass e s t .Ll 3kib ot s Tjeneste i Katte:-:;a.t.
Endvidere for0sl0.as, at S1:ibet færdigbygges saa betids 1
at dot kan afløse Inspe 1dio:r:sskib:t nKuttogat" i 1946. Udt; iften
vil fo2'Llentlig - ligeBOill Tilfældet 0r med det under Byg ning væ1:i-' lld 13

Skib - andrage ca. Kr. 1"300.000.

Tilstilles
Orlczsværfte-t
til Gennemsyn.

Sa6 en (ia.lt 1 J.ktc ·~~rk:rs: ··11sk0s tilbagesendt.
Marirn"rninisteriC:J~, den 6/3 1944.
P.E.V
]3.J.3~

sign.

J·i. .

Lu,:s ind.

-)
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SØF.ARTSVil:SENET
'
SØF.ARTSCHEFEN
København, den 6 1 D6cumber

1943.

Til
Marineministeriet.
Da man har brast i Erfaring, at d8r paa Orlogsværftcts Trælager findes ca. 25 m3 Teaktræsplankor i forskelliii;e Dimensioner,
tillader man sig herved at for0~porge det ærede Ministerium, om
der er nogen MuJiJhed fors a~ atetsbanerne kan købe dGtte Parti,
idet man ved M/F 1rsjæll~.ndn s forcs -cac.ende Reparation har adskillige .A.rbejder, hvortil and TG Træsorter er mei.:;et ucBnede, og
det vil være af overordentlig Bc-tydning for Statsbanerne, S['.afremt dette Pe.r~i kund9 overl::i.de;:, til 1mvnte For;Jc.r.l.
Ncergac.rd.

C. No. 7027.
Tilstilles
Orloc•; svt1 rftet
til Udtalelse.
Sagen (1 .Aktstykke) onskes tilbarcsendt.
M2.rineminist eri 0t d rJ n 10' December 194-3.
p .!.:i. V.

E.B.
C. Langseth.

Tilbagesbndcs til
Marineminist0riet,
idet Orlogsværftet skal oplyse, at det omhandl~de Træ findes pan
ekstraordinær Berodskn.bslager ( Finr:..nsru.inisteriet) , men at Sporl!,Smae.let om, hvorYidt det kan stilles tj_l Statsbanernes Disposition
ikke kan bosvarvs, førend Mr>.ri.1 1c,_uinisteriets principielle Fcir1•·•-'t'l P
linger med Udenrigsministeriut vedrøraEd r-- c:•kst:;:-c10r~ i -r •• 'Per0dskabsle.ger er tilendebre.._;t.
Orlogsv@rftet den 6 1 Januar 1944.
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Verwaltung der Orlogswerft.
Der Treuhander:Howaldtswerke A.G.

No.9/.A.18.

København K, den 2' Dec.1943.

Til

Orlogsværftets Kontor,
Sot. Pauls Plcds No.l,
-r

l\. •

Med Deres Bud modtog vi i Dag ot Brev ~fsondt fra Der
Reichebevollmåchtigte in Danemark. Brevet var imidlertid aabnot,
skønt det tydeligt er stilet til Verwaltung der Orlo~swcrft,
Der Treuhånder How~ldts-Vlerke ~. G·. , saaledcs som det frem::~aar
af Kuverten, som vi vedlægeer.
Vi tvivler ikke om, at det drejer Sii.; om en Fejltagelse ·, :raen beder Dem venligst s~rgo for, at dette ikke t_~enta5 cr sig~
saafreot Postvæaonot atter afleverer vore Breve paa Deres ~dresse.
Vi meddeler samtidig J?oetvæsenet om den fejlai-sti[;e
.A.flevering.

Med Høja.,~telse
VerwaltU!li_:; der Orlogswerft.
Treuhånder Howaldtawerke .A.G.
Taddey
Palm.
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Orl ogsværttet

15' Docomber 1943.
Set. Pauls Plade No.l, K.

Hermod 1 Bilec.

Til
Marineministeriet.

•/.

Angaaende Orlocaværftets Benævnelse nnder trsk Ledols 0 •
Ved et Møde den 26' f.I : . (jfr.vedlngte Kopi af Referat), hvor de nuværende tyske Ledere o.f Orlogsværftet, d'Hrr
Palm og To.ddy var til Stede under Ledsagelse af Lo.ndesbcauftrP.gter Lorenzen, bestemtes det, at Orlogsværftet under tysk Ledels e
skulde benævnes:
Howuldtswarke, 1...bteilung Koponhagen.
(Treuhander der Orlo3swerft),
og dette blev meddelt til alle Institutioner og Firmaer, hvormed Orloesværftet stod i Forbindelse.
Imidlertid har de ovGnnæYnte tyske Ledere oft~r Qen
29' f.M., da Hown.ldtswerke overtoG Orlogsværftet, ændret Benævnelse til
Verwa.ltUili.; der Orlo .:sworft.
Der Trouhånder, Hownlc!tswerke .ii..G.
Detto er sket uden noGen Noddelolse til Marineministoriet eller Orlogsvb.lrftet, idet oan kun c;ennom Si,5natur paa Breve
hnr haft LejliJhed til at observere, at der fra tysk Side i Modstrid med tidligere truffon Bestonmelse er indført det ændrede
Navn.
Fra Modet den 26• f. M. vides, at man fra tysk Side af
visse fra et dansk Synspunkt uacceptable Grunde læG:-::er V8i; t pas
at videreføre det c:anske Navn 11 0rlogsv@rftet" i saa vid Udstrækning som ouligt, og c!a Navnet 11 0rlo 1:sværftut tt naturligvis oc;saa
videreføres fra dansk Side, opstaar en Del Forvirri~~, fordi ce
anvendte Navne ikke i tilstrækk0li::; Grad skelner den danske oc;
den tyske Virksomhed fra hinanden.
Hertil bidrB.t_;er endvic'.tere den Onstændighec., at HolDe:ns
Telefoncentral ved Telefonopkald melder 11 0rlo~svaJrftet 11 , hvilket
Meldeord nødvendiGvis ogsaa naa anven~~s af den danske Institution.
Or1ogsværftet tilln.der si,J at f oreelaa, at Illa.rine::ninistcriet foranlediger, at .A.nvendelsen af Melc:eordet "Orlog sværft"
vad Telefonopkal0. til Holraene Omraade snartiet r.1u.lic~t bortfnlc~er
for e.t erstattes I:led et tysk t:alc: c. ord, f .Eks. "Wohrmacht" e.l.
saut at clen pao. M:øclet den 26 1 f .M. festl ~~:te Bonævnelso, eller
c.t en Bt1nævnelse, hvori Orc:et 11 0rlogsvrorftn ikke inr~go.ar paa
prj~r Mae.,le erstatter den fre tysk Bic:e nu f!.nvenG.te.
1
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18 1 Deceober 1943.
Set. Pauls Placs No.l.

Til
Marineninisteriet.
Angaaende QrJ..ogsvcJrftcts Ben.:Jvnels e u.n,: :er tysk L.::.r:els c .
I Fortsættelse af Skrivelse No. 85/A.1211 af 15' es. tillac.er Orlo0 avrorftet Biii; at nede.els, at Howalc.tswerke soo en senere Udvikling af den i ovennævnte Skrivelse ootalte Ændring af
Orloe.;sværftets Benævnelse under tyslc Ledelse, som var i r,:odstrid
r:ed den pa.a Mødet den 26 1 f .M. trufne Besterarnelse, tilsynelo.c.ende ntter har ændret Benævnelses hvilket freoGaar af Paasteopling
af Post, eoo den 17' ds. oodtogos fra Howaldtswerke.
Denne Paastempling lyc.er:
Orlogsværftets Forvaltning
ved Howaldtswerke .iLG.
Da denne Benævnelse oaa anses for at være i endnu højere
Grad i Modstrid med den af den i Hauptauss~huss Schiffbau Kommitterede for Danmark Hr.H.O. Lorenzen i Mødet den 26 1 f.M. fastlagte Benævnelse .Jg tilmed Tildledende, hi1.2· Direktøren for Orlogsværftet telefonisk henvendt sig til den KommittGredes Kontor den 17' ds. for at henlede Opmærksomheden paa nævnte uheldige Forhold.
I Herr Loren2ens Fraværelse bl87 Sagen behandlet overfor
Hcrr Korvettenkapi tan Foss, idet det m(:1 ddel tes:
1. At Ændringen fra den oprind0lig den 26 1 f.M. fastlagte
Benævnelse: 11 HowaldtswGrke, Abteilu.ng Kopenhagen,
(Treuhiinder der Orlogswerft) 11 til 11 Verwaltung der
Orlogswerft. Der Treuhander: Howaldtswerke A.G. 11
var foretaget uden nogen riy Bestemmelse overfor I.1arineministeriet og Orlogs værftet eller blot Meddelelse derom,
2. At enhver af de ændrede Be:næv:n.elser foranlediger store
praktiske Vanskeligh0dei""' ~ idet Orlogsværftet i Henhold til det paa Mødet den 26 1 f.M. fastlag ~e føres
videre under dette Na.vn fra dansk Side, og at ForvekslingerneJ som Howaldtswerke ved sine Dispositio~
ner ps.a dette Omraade h8.r foranlediget, har gjort
sig s"tærkt bemærkbare i Praksis og endog givet An-ledning til skriftlig Kritik i paatalende Form fra
Howald1swerkes egen Side overfor Orlogsværftet, samt
a~ den nu sidst fore t ae :ne ,Sndring af Benævnelse er
egnet til at forøge en sasdan Forveksling i endnu

høj cro Gra•d.

3.:_

At den af Howaldtswurkc nu indført e dansk~ 30ruavnclso er
uberetti;:s c.t, idet Forvaltning af Orlogsværftet ifølge Sag~ne Natur vedblivonde maa lig6 o paa dansk Haand, fordi
Ordet 11 Orlogsværftet 11 ikke blot er Navnet for 011 dansk
Insti tu-tion, men et dansk Ord, som betyde:r a.ansk ::rigsskibsværft eller dansk Marineværft, hvis OpgavGr ~r af on
se.adan Art, at det aldrig hv &rken fra dansk eller tysk
Side har været Hensigt r:n) ,at d e kan ondsir;e skal forvaltes fra Howaldtsworlte.
Korvottenkapitan Foss gav Udtry k for sin Forstaaels c at, at
der fra Howaldtawerkcs Side ~r foretaget et Skridt, som maa anses for uberettiget, og at det vild e blive paatalt overfor Howaldt5werke og søgt ændret.
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Februar 1944.
Set. Pauls Plads No.l.
Til
Marineministoriet.

Angaaende Orlogaværftets Benævnelse undur tysk Le~clse.

I Fortsættelse af Skrivelse No.106/A.1211 af 18 1 Dccoobor
f.A. tillador Orlogsværftet sig at mGddele, at der den 20 1 s.111.
paa Foranledning af ~ontor Hauptausschuss Schiffbau har fw1det
on Samtale Sted i Marineministeriet mellom D'Hrr. Tatduy og Palm
pac. den ene Sido og Orlogsværftots DirGktør og Underdir ektør ang a.a 0nc.e det nævnte Spørgsmaal.
Fra Orlogsværftets Side henvist s s tilsat begge de senest
indførte Benævnelser,
Verwal tung der Orlog svrnrft
Der Treuhand.er: Howo.ldtsw erlrn A. J .
og den danske Oversættelse hercf :
Orlogaværftets For7cltning
ved Howaldtswe~k e A.G.
er i Hodstrid med den Benævnelse :
Hcwaldtswerke Abtei l 1..,1.ng i(op onJ::mg on
(Treuhiindor der Orl ogsw ~r f ~),
som den Kommitt1:Jrede for Ho.uptausschu.ss sc:1jffbe.u for Dr'l.nnmrk Hr. H.C. Lorenzen ved llødot den 26 1 Novo~bcr 1943 h~vde giv ut
sin prinoipiello Tilslutning, idot dennu gilr: ur~ pP.8., et 0:rrl r -~
Orlogsværftet af Hensyn til den <2 ensl: o Institut ion e:.f S2.1.DlD(;)
Navn ikke burde forekomme pnc. primær :r,Ia::-.c.0 i dem c..f Howc.lc:tswerke valgte Benævnelse.
Hertil b6mærkede Herr Tac.dey, at h2.n hr.vd.c hrJnll;dt Opmærl:somhed0n paP.., et Howo.ldtswerlte i Hrunborg skulde godks:.11·10 don entelige Benævnelse, samt at Orlogsværftet voc.rørence dGn p~a Møcet den 26 1 November f.A. beh~ntlleee BGnævnelse~
Howaldtswcrko, Abteilung Kopen.~ngen
( Treuhander der Orlogsw0rft )
den 27' November f.A. havt~ medcelt samm.0 til da forsl~ellige Firmaer, hvormed Orlogsværftet.havC:.e Mellmnværonde, som i længere
eller kortere Tid skulde f ortsætt ~s.
Herr Taddey mod~elte endviter0 ~ denne Forbin~else, lels
at Tl'l~.n. ikke havde henvend~ sig tj_l Howe.ldtswerkes L: ~8lse, mm:
til Rigsbefu.lumægtigode Dr. Best, som ha vde forePl a ~et Bellb:.? n ~lsen:
Verwaltu.ng der Orlogswerft
Der Treuh1:inc1er: Hovm].(tsvrnrke A. G.
1

hvilken Benævnelse derefter var blevet bestemt e.f Hown.l,~tswerkos
LeC..also, og dels et mc.n iklce ht:.vc1"o fu...."'lclet sig foranlec1..iget til
at unterrette Orlogsværftot om Ændringen.
Vedrørende den danske Benævnelse:
Orlogsværftets Forvaltning
ved Hownl~tswerke A.G.,
hvis trykte Udsoende fremgaar af hosstaaonfe Indklæbnings
Orlogsværftøts Forvaltning
ved Howaldtswerke A.G.
med~clte Herr Tadcey, at dette Skridt havde man foretaget Gfter
Godkendelse af en dansk Jurist og ud :f·i·a f et Synspunkt, at den
kun repræsenterer en Oversættelse fra Tysk.
I denne Forbindelse tilføjede Direktøren for Orlogsværftet,
at d'Hrr. Tacdey og Palm den 26 1 November h~vde lagt stor Vægt
paa, at Orl~gsværftets Personel vtc Opslag i Værksteder og Kontorer - allerede før den 29' November - blev sat i Kundskab om,
at Værftet fra nævnte Dato vilde fnu tysk Ledelse, ligesom de
samrae H&rrer havde lagt Vægt :paa, at bl.a. Navnone paa <le tyske
Herrer blev bekenr~tgj ort samtic1.ig. Dette var bluvet uc1.ført allereje den næste Do.g - ~en 27' November - som var den sidste Arbejtstlag under tansk Lelolse, og sa.mti~ig var g~nske naturligt
Værftets nye Betegnelse blevet bekendtgjort - ogsna overforce
forskellige Institut ioner og ]•irm~'l.er m.m. , hvormed Orlogsværftet
sto~ i Forbindelse.
Efter at Herr Tad~ey havde afvist de fra ~ansk Side fremsatte Indsigelser - derunder at <'len fra tysk Sic~e o.nvonc:tte Fremgangsmaade tilmed gav .Anledning til praktiske Vanskeligheder, og
a.t Ordet "Orlogsværftet" er den dansko Begrebsb&tegnolse for
Krigsskibe - eller Marinoværft, hvis Opgnver ikke kan forvaltes
af Howaldtswerko, men kun af det danske Orlogsværft - sluttede
Scuntalen med, at Direktøren for Orlogsværftet medQelte, at Herr
Lorenzena Kontor vilde blive underrettet om den stedfundne Samtales negative Resui tat, hvoreft er s ·~.gen, hvis ingen anden Udvej
st0d aaben, vilce blive behandlet gennem Udenrigsministeriet.
Herr Loren2ens Kontor her ved OrloJsværftets Henvun~0lse
cen 18 1 DGcember f.A. cels henstillet at føre Llen d. 20' December 1943 stedfundne Samtale med D'Herrer T~cGey og Palm og dels
cerefter henstillet at afvente, hvad Herr Lorenzen ved sin Hjemkomst ca. cen 5' J~nuar 1944 kan u~rette i Sagen.
Efter sidstnævnte Ti~spunkt fulgte atter en Del Henvendelser til Horr Lorenzens Kontor, hvorefter Gor ~en 10' f.M. fnndt
et Møde Ste~ mellem Direktøren for Orlogsv~rftet og Herr Lorcnzen.
Her blev foranstuaen~:e pricipiello Synspu..nktor fremsc.t og
drøftet mec: l1et Resul tut, f.1t Hcrr Lorenz en erkem1.tc, at c.en tyske
Lec!.olses Hanc.l(;lmae.c:0 i Sagen mar:.tto nnses u.rigtib, og at Orlogs-

3.
værftet pga. Grund af, at de for 1::tag:.10 Hc:VYJP:i3ndringcr var sket
uden forudgaaende Und erretnin 6 , v c.r ble vet I'Gr• l t P.fslrn'.;.ret fre.
at gøre Indsigelse.
Herr Lorenz en hævdec!.e, r-.t selv o::n h an :Udrn hn.vr~e Myndighed
over Howaldtswerkes Ledelse, var h Gn d og nf cu~ Oyfattelse, at
Hov 13f~1e~~ eleen i Hamburg vilde lægg e o-tor Væg t pc-:.a at hidføre en
Orcning af Sagen, som kunde være korrekt overfor Orlocsværftet.
Han henstillec.e c.erfor nt opsætte den af Orla _.s\~~ rf'te-t bebudede
officielle Indsigelse iennem Uc:enri:;sministeriot, incltil en DrøftEJlsc mer. Howaldtswerkos Direktører i Hr:.mbur{; - D I Hrr Puech oe
zeoker - havcc fundet Stod, hvilket vilce ktL~ ne sko omkrill6 nen
20' Januar, pa.e. hvilket Tidspunktet c1e na.,vnte Herr er vj_lde indtræffe i København.
Denne Henstilling blev c:ereft er t aget til Følr;e.
Mødet med D'Hrr Paech or, Zecker f a nc.t Stet i !Ha.rineministeriet den 24' Januar. Tilstede var dcsu:-~en Herr 'l\!rlc.~ey s8.lil.t Direktør oe Underdirektør for Orlo;: • v~rftet.
Direktøren for Orlo 6 sværftet gennei:;igik Sa(~ens Forhistorie
og paapegede, at de fra den tyske Ledelses Sir:1.u foretr.:.gne Sk:ric1t
ikke alene var i principiel Modstric m~d L~ft s rne af 26 1 November 1943, men tilli~e Skyld i, at der me llem Hm.:i.l .~ ~.3WGrke og
OrloGsværftet opeto<l store praktiske Vans kelic;hoc~er Oi; Fo:rsinkolser vedr"rende Breve, Telet~ramrncr o;; lign1.::!ldo"
Endvidere betonedes det fro. Dir 3kt0 r ons Side, e.t 11 Verwalt'Ull(:; dor Orlogewerft" er det sa.:mme soiu. 11 Ve~nal tune cler d.anischen
Marinewerft", idet Ordet Orl·::-r;sværft er ot d e.I1.slc :ae 1; rebsorc1.,
samt at den omhanc'. leC::e Forvn.l tni:ri..g lig e er o~ me.r.-, ligg e po.a dansk
Sic"'.e.
Direktør Paech erklærede, at Howalcl.tswerkc i :i?orste.nelse
o.f Orlogeværftete Synspunkter oi; :pr:inoipi c:lo s tandpunkter ikko
ønskede at virke tilsi:l&sættenc:e i saa Henseen :o, Llen at Howalt.tswerke pa.a. ~en and~n Side - ganske specielt af Hensyn til uin~re
~anske Firnaer, eom HowalQtswerko tr~aGte i Handolsforbin~else
med - tilstræbte at skaffe sib en. c:r1nsk Benavnelse, :r:wn erkenc:tc,
at Ordet Orlor,sværftet ikke princJrt bur~1e inc"'.gr.E!. c:e::·i.
Efter en Del Diskussion opnae..e{:.es c1ør Eni .. ::h.::c: nor"'. Direkt ør
Paech om, at Benævnelsen burde være en Overswttelse af~
Howaldtswerke
als Treuhancer der Orlo~swerft,
os derefter Enich0d om, at Oversæ~~elsen heraf 11u~t +, e v~re:
Howaldtswerke
son Treuhander for Orloc~:sværft e't ,
Nogen Indeir.: else herimod fra Herr ~addeys Si'1.o blev a.f Direktør Pa.ech tiødt ned en HenvisniTI.t; til, nt d.cn onhanc1.lodc Bor.mvnelse gav Udtryk for det virkeli,s't s ter1 findem:e Fo:::-~10lcl.
D'Herrer fra Hanburg viste und er Møc1et b a2.c7. e 'fil j 0 OG Evne
til at se Sagen saa.vel fra et tysk s oo ±'re. et (1anslc Synsp unlct.

Orf ogsvæ rftet

Bilag 103.

10' Februar 1944.

212/A.1211.

Til
Howa.ldtswerko
aora Treuhanc.or for Orlogsværftet •
.lif Deres Skrivelse

No. K/38/44 af 27'

f.I.I. til Haupt-

ausschuss Schiffbau beio Reichsuinister fur Bewaffnung und Munition Lånderbeauftragter Danenark H.C. Lorenzen ho.r OrlogsvEJrftet
boI:lå3rket, at De stadig anvender Bete,_:nelsen:
Verwal t'Ulli; der Orloi;swerft
Der Treuha.ncl er: Ho.val~tswerke A.G.
Desuden er Orlobsværftet viGente oo at De, i hvert
Fald inc~til for ganske nylie,: o-r;-erfor c!.e.nske Firoaer stadig benytter Bete~nelsen;
Orlogsværftets Forvaltning
ved Howald1swerk8 A.G.
Orlo 3 sværftet skal i den ll.nlec1ning henvise til den paa
Mødet den 24' f.M. ned Howaldtswerkes Direktører Paech og Zecker
trufne Besteonelse on, at den frenticli 1;e:: Benævnelse er:
Howalcitswerke
som Treuha.nder for OrJ. Ji:;sværftet,
og IJaa c"".erfor protestere mcJ at nnc:er~ Benævnelse fre:rntidiG benyttes.

:ailN_; 104.

Odogsværftet

2.i8/J~.1211

18' Februar 1944.
Sot. Pauls Pla~a No.l, St.

Til
Howal~.tswerl-ce
so~ Treuhanaor for Orlocsværftet.
I Forte@ttelee ef Orlo{;SV&.3rftets Skrivelse Ko. 212/1~.1211
af 10' eta. skel Orlo:;sværft(jt :..16 ~:·,::!::.lt.., 2.t r:mn he.r brt:'.;;-:;t i Erfnrillt~, at De pa.e. Deres Inå.køb::rnre..ro til danske E'irmn.er anfører,
at Levere.ncen skal ske paa. de for Mr-.toria.lelcveringer til Orlo~:eværftet JældenC:e :Betingelser.
Da ~et ikke er Orlogsv~rftet, 1er foret~ 0 ev Infkøbet, 11en
Howo.ldtswerke,kan Orlo,:;sværfte:,ts Loveri~;sbetin~:;elser ikke bringes til .~nv&ne.else, hvorfor rrn.n skal e.n':.o1e Dem o.::i, ikke freLltidiG et p 2.aføre dutte pa~ Dere~ InckøbsorQre.

Bilr.c; 105.

Crl ogsværftet

252/.,\. .1211 .

19' FGbruar 1944.
S et. Pr~uls Pl·>..C.s No.l.

Til
riarineninisteriE:it.
J1.ngr.aenc~e Orl0:3BV..:dJ:'ftets Ben:Jvnelse und.er tysk Lc::lels e .
Son omtalt i OrloGsværftuto Skrivt..lso No. 184/.A.1211 af 5 1
c~s. blev c:et yec'. et Møc:e c.en 24' f .r.:;. i rie.rineninistcriet - Ul1··•
der Fcrsrade a.f Direktøren for Orlo:::;svwrft8t o:·; L1ec: Unt''. erG.iroktø r
l'iførillt:; l'Jg Direktørerne Paec.h og Zoclwr srn:Jt Hcrr Tad'"ley som øvrige Delta[.;ere bestent, A.t d~n o:::.Ji::ndled ,J Benævnolso skulc1e vær o:
Howaldtswurke
scm Treuhnndor for Orlogsv~rftet
D~nn~ Basteillillolse tlev truffet uden noget Forbehold fra tysk
Sido, saa a~ man fra dansk Side haYde den OpfattElse, ut den viJd~ trwdc i Kraft straks.
Imidlertid har Howaldtswcrke trods eget Tilsagn ved Dir e~ tør Paeoh i den mellemliggende Tid inC..til Dato fortsat ~\.r1vend e ls~n af Bellc:3vnelse:
Orlogsv..::::rft ots Forvc,l tnir1t5
vet Hownldtcwurke A/G,
lig6som Værftet ved Ci: e,lofonoprineni:np- st[.1dig anvenc1Gr t1elC:0orc.et

11 0rlogsværftot 11 •

Ved en Telefonopringning den 18 1 ds. har Dir0ktøro11 for
Orlogsv@rftet henlud.t He:rr ~m"..duy I s Opma3rks011hcd hcrpan salilt
meC:.c.0lt, at det ske;te efter dansk 0.):t'attolso Ili:.:i;.Jpc b1.n vxre _
Overensstemmelse. I:lE:.: d Dir0ktør Paechs Porsonlighc.c. eller moc~ rlcm
At.:.nd, hvori han afgav sit Tilsagn don 24' f .M,
Horr Tnddey svare:d0 h8rtil, at der sidon ce endnu kun vnr
hengaal:t knapt en r,~na no<l, og at cm Ændring ikirn vild e finc1o Stcc. ,
før d.f.;r fra Rigsbt:JfuldI:la3gtiget Dr. BGst forolr.a c.,n skriftlig Bestemmelse i' Se.gen, sr::rnt :~t d~r vnr indl-rnbt en Del Prtpir, som or
pao.trykt den før don 24 1 f . ti: . r-.nvendte Bonwvnelse.
Efter ;.::.t have pc.ilp oget, ['.t sid.s tn@vnto Omstændighod, s01.1.
iøvrigt raaa anses irr&levan"'J, iklrn ur Gt Hensyn, som. i nogen Hcnse8nr1e ke.n fo:rsinke .Anv1::nd Glson n.f 0-t c.1.n d0t i~cldoort ene~ HQrlogsvarftet", noddelto Direktøren for Orlogsv@rftot, cels at intet af els n.wvnte Forbehold. blev fro:rn1:.t V'=c~ Iiiø,:1,et c1..en 24' f.M,
og de:ls at han ~1.f Hensyn overfor Dir el:tø r P,1.0ch sm.ircst vilcltJ
tmc'.err0tt e c: enne forinden Gng1.m foranl oc":ig c s te.get op ovorfor
G. u tyske 1:ync:igh...ic1.Gr gonnem. c~et tnnsKG Udonrigsninistcriuri.

2.

I den Anledning a.:r.tt1oc.ede Herr ~2.cc'..ey om Lej·lighoc1.. til at
s~tte sig telefonisk Forbindelse me ~ visse tyske Myndighet er,
~en meddelte straks efter, at de paagælden~e Herrer var bortrej s-t og først vilde være at træffe I-.1and.ag den 21' ~s.
Samtidig ·anmodede Herr ~addey ora, at der fra dansk Sic:..e int at ,•idcre blev foreta.g 0t i Sagen før Me.ndag Eftermid.d r.g, til
h,ilken Tidspunkt han vilde kunne give fornøden Meddelelse.
Direktøren for Orlogsv@rftet indvilgede heri, ~en fo~beholdt sig fra Tirsdag don 22 1 Gs. frie Hwnder til at søg e ' Sag en
frer.:mot, forsaA.vic.t det gi vno Tilsagn ikke skulde blive opfyldt.

Bilng 106.
Orlogsværftet

253/A.1211.

19' J!'ebrua.r 1944.

Set. Pauls Plads No.l.

Herrn Landesbeeuftragter H.C. Lorenzen,
Hauptaus s cl1us s S c:hiffbau
beir.l Reichsminister fur Bewnffnung und Munition.
Vesterport No.207,
NeldahlsgKce No.l,

v.
Sehr geehrter Horrn Lorenzen.
Wie Ihnen wn.hrscheinlich bek:: . nnt hat Herrn Direktor Pc.ech
am 24' v. Mts. 21ugosagt, <~.e.ss c~ie Werftforuierung c"'..on folgenc.en
Wertlaut ha.ben soll:
Howaldtswerke A/G
som Trouhander for Orlogsv~rft8t.
Ylic es ause C.em beiliegend en diinischen Schreibcn hervorgeht
benbsichtig~ Herrn Taddey noch nicht ~io s or zusage Folge zu leisten.
Ehe ioh weitere Schritte unternehD en unterlasæich nicht Sie
zu bitten diese Saohe zu untersuchen.
Mit vorziigliche2· Hochachtung

Odogsværftet
19 1 Februar 1944.
Sot. Fauls Plads No.l.

Soo bektlnc1t fl:!.ndt den 24 1 f .M. i:3t Eøde StG(:. nellem Diroktør
Paech og Direktøren for Orlogsvoorftet. Et af Di:cektør Pe.0ch afgivet Tilsagn gik ud pae, at Orlogsv~rftets Ben:~vnulso under tysk
Ledelse skulde vare:
Howaldtsw0rke
som Treuhandor for Orlogsværftet.
Denne Eostemr.1els-o blev truffet uden noget Forb8holc fra tysk
Side, eaa at- ~an- fra dansk Si ( e havde den Opfattels e , at tl~n
vilde- træde i ~raft str~ke.
Imidlertid har Howalc1tswurko trods 0get Tilsagn vetl Diroktz.c
Paech i den mellemliggende Tin indtil Dato fortset Anvendels en
af Benævnelsen;
Orlogsv@rftots Forvaltning
ved Howalc tswerke A/G,
ligesom v~rftet ved Telefonopringning staGig anvender Mel~eordet 11 0rlogeværf-tet 11 •
Ved sn Telefonopri?l(;ning den 18 1 ds. har Direktøren for Orlogsværftet henledt Herr To.ndey's Opmærksomhed herpae. sent meddelt, at det skete efter dansk Opfattelse næppe kan være i Cverensstsmnelee r:ied Direktør Pacchs Personlighed oll0r me (~ rlen Aand ,
hvori han afgav sit Tilsagn den 24' f .11.
Herr Te.ddey evarec.e hertil, at c: 0r sir:1 on dn enc~nu kun var
he:nge..ast knapt en Mc.anoc.1, og at en .Ændring ikke vilde finc.e Stec'.,
før der fra Rigsbefulc~btiget Dr. Best forel~n en skriftlig Bester:imols0 i Sagen, snmt et der var inckøbt on Del Pepir, som er
paatrykt den før ten 24' f .l1i: , anvonc: te Be!lo3vnclso.
Efter at have p ,.:?.p0 6 ot, :::.t sic:stru:i:i-: nto 01.1stændit; hed, som
iøvrigt oaa n.nses irrolove.nt, ili:ko er et Honsyn, son i nogen Henseencle kan forsinke Anvendelsen af 0t andet r.:elc:eorc.1. end''Orlog svc:arftet", :r:1ec:c:el te Direktør en for Orlo1:.;sv~Jrftet, dels nt intet
af de nævnte Forb0holc!. blev frens[•.t v0cl Mødet .:en 24' f .M. , og
dels at han af Hensyn OVGrfor Direktør PP.coh snJ:l,rest vilte underrette denne forinden SE.i.Gen foranle d iges t~cet '.)P ov0rfor c:0 tys!.:e Mynclighe{!.er gennelil det danske Udenrig sninisterium.
I dan Anlec..ning a!lLloc.:ec.e Horr Ta-:1.dey 01:1
sætte sig i telefonisk Forbindelse nod visse
men mectc.eltr.: strF.!.ks efter, [!.t de pc.0.gallr.l0n c,e
og først vilde være at tr-roffe Mnnc~at; clen 21'

L8j lichec~ til o.t

tyske Myndighe~or,
Herrer vnr bortrejst
d.s.

Sru.iti::.1~ am'.!or~e •.: e Hcrr Tac.(oy ori, :.·.t t:er fra ~: r.>.nsJ:e Si" e intot videre blev forctt".r:;C;t i Sa(;on fø:r :r: ~~m:nG Eftorni( ci_!::., ; , til
hvilket Tic:spu.nkt han vilc:.o kunne c;i v u fornøden Mer.:c.0lE:lse.
Direktøren for Orlo{,SVxrftet int:vili3vi_e heri, non forbeholdt siJ frfl ~irs c~ a.1; den 22' .:~ s. frie Hc3n("lor til at søtio Sagen
freIJI.1et, forsaavidt u.et givne TilsJ.gn i )r:ke skulde blive opfyldt.

Bilet~ 107,
265/.\..1211.

Qr\ogsværttet

25' Februar 1944.
Sot. Pnuls Plac.'.a No. l.

Til
Howaldtswerke
son Treuhander fo·r Orlogsværftet.

I Tilslutning til Orlogsværft~ts Slcri velsor No. 212/J.. .1211
~f 10' ds. og No. 221/A.1211 af 14' ds. angaaonde fejlagtig Betegnelse for Howaldtswerke, s01:1 Treuhandor for Orlogsværftet,
anmodes De herv ed om, saavel ovGrfor DGres danske som Deres tysko ForretningsforbindolsGr at undorrotto disse om det paa Mødet
den 24' f .11. fastsatto fremtidi 6 e N--avn :
Howaldtsv:er:te
som Treuhander for Orlog • værftot.
Nationalbanken har i Forbinnelee mod det under 24' da.fejlagtig adresserede Brev ti2. Orlogsværftet gjort opmærksom paa, at
Banken af juridisk1;; Grunde ikke kan ~1nvond0 anden AdrE.sso end
den, som det tyskG Firma har ~r1\I GEdt ved Udstedelsen af Clea-rings Checks. De:nn(I bør durfor og saa rettes.

Bilag 108.
Orlogsværftet

280/A.1211.

29' ~ebruar 1944.
Set. Pauls Plads No.l.
Hurmed 2 Bilag.

Til
~arineministorict.
A~aaendo Orlo~sværftuts BenævnBlse under tysk Ledelse.

I Tilslutning til SkrivGls0 No. 252/A.1211 af 19' ds. tillader Orlogsværft~t sig at frGmsende Kopi af Skrivelse No.253/
A.1211 af 19' ds. med tilhørende Bilag til Herrn ~andGsbeauftragter H,O.Loren7en, Hauptausschuss Schiffbau.
Endvider8 meddolos, at Hc r r Taddcy dun 23' ds. telefonisk
meddelte Direktøren for OrlogsværftGt, at det af Herr Direktør
Paeoh givne givo Tilsagn om Anv endelsen a=f Benævnelsen 11 Howaldtswerke som Treuhander :for OrlogsYærft et 11 vilde blive gennemført
i 11 de nærmeste Dag e" .

Bilag 109.

Howaldtswerke ~/s
som Treu.hanier for Orlogsværftet.

No.B. w.265/A.1211.
København K, den 8• Marts 1944.

Til
Orlogsværftet,
Set. Pauls Plads No.l,
IL

Herved tillader vi os at moddclu, at vi for Frumtid&n fører Firmanavnet:
Howaldtsworke A/S
som Treuhandor for urlogsværft0t.
Højagtelse
Howaldtswerke
som Treuhander for Orlogsværftet.
Mod

Palm.

Bilag 110.
429/ JJ.o 1211.

Orlogsværftet
22 1 April 1944.
Set. Pauls Plads No.l.

Hermed l Bilag.

Til
Howaldtswerke .A/S
som Treuhand~r for Orlogsværftet,
Holmen

K.
Orlogsværftet tilstiller Dom medfølgende Br.ev af 17' ds. fra
11 Howaldtsworke, lt.ktienge;se,llschaft, Kiel", idet nævnte Brev af
Postvæsenet Dage D:~to er afleveret her.
Da der til Stadighed som Følge af fejlagtig Firmabetegnelse afleveres udenlandsk Fost hsr, bestemt for Dom, foranlediger
dette Orlogsværftet til paany at anmode Dom om overfor Deres udenlandsk~ Forretningsforbindelser at underrette disse om det
paa Mødet den 24 1 Januar d.A. fnsts~tte fremtidige Navn:
Howuldtswerke A/S
som Treuhf.nder for Orlogsværftet.

BilE.g 111.
Brev il.iNo.39.
Journ.No.~.247/1943.

1.iARINEMINISTERIET.
København, den 19' J~nuar 1944.

Til
Orlogsværftet.
I Tilslutning til Ministeriets Skri velso Brev .A ..-No .-10,
Journal No.A.247/1943 a.f 6 1 ds. ang no.ende "Ekstr::1.ordinær Beredskabsbeholdning" og 11 Destin~.tiono beholdning for 6/T. 41 11 meddeles
følgonde:
Ordinær Beredskabsbeholdning.
1.
Denne Beholdning, som kun m::.~: nnv ond cs i særligt betydningsfulde Tilfælde, er underkastet særlig0 Regnskabsforhold. Saafremt Howaldtswcrke A.G. til Lærlige Formaal maatte forbruge af
nævnte Bc.holdning, hvilket kun kan ske som Udligningsbeholdning
paa lignende Maado, som or gælconde for de alr.lindolige Lagerbeholdninger, forudsættes saadant Forbrug, inden det foretages,
indberettet til Orlogsværftet i hvert enkelt Tilfælde.
Det videre fornødne overfor Mnrinoministeriet TI.m. i regnskabsmæssig Henseende vil derefter være at foretage af Orlogsværftet.
~
Helligdagsbetaling OG nedsat Løn til Arbejdere under Sygdom og Tilskadekomst samt Løn ved Klinikb usøg •
•
Disse Forhold følger stadig dv af Marineminist eriet derom
u~stedte Regler, mon Udgifterne nfholdes af Hownl&tswerke ~.G.
Eventuelt opstaaenc~e Uov erensst e:rar.101s e angao.ond e saP..danne
Reglers Fortolkning indbGrettos til Orlo,;sværftet, som derefter
foranlediger saadanne Sr>.ger afhjort i Overensstemmelse mel de
af :Marineministeriet udst~dte BosteIDI.1elser •
.1:.. Pensionsforhold v edrørend e Arb e j ~c re OG kontruktant~gne
Funktionærer.
Vedrørende disse Forhold sker der fra den paagæld.cnc.e clirek-·
te HcnvGndelse til Orlogsværftet, som efter eventuel fornøden
Forespørgsel vedrørende supplercnte Oplysnin.t::;er hos Hownlctswerke A.G. foranstalter saadanne F~nsionssagcr afgjort sP...mt udsteder
de dertil eventuelt fornødne PensionssaGer og lign.
4.
Diplom og Gratialer for 25, 40 og 5o Aars Tjeneste.
Saadanne forn.nlediger Orlogsvcerft ot udstedt efter eventuel
fornøden Forespør0sel vedrøronQe eventuelle supplerence Oplysnint,:er hos Howe l ~tswerke A,G. Overrækkelse af Diplomer og Grati aler foretages af Lodelsen af Orlogsværftets Kontor. overrækkolsesc.agen er som hidtil Frir;.ai; :for den pa~ældende, oG den betales af Hownldtswerke A.G.
Orlogsværftot anmodes om nt moC..(~ele ovenst E.ae:nde til Howa.lc. tawerke 11.. G.
v11'~lh.

Bil1:.,-; 112.

Orlogsværftet

218/.i~.1211.

12' .t!'ebruar 194 t~.

Set. Pauls Pluds No.l.

Til
Howalc.tsworko
som Treuha.nder for Orlogsværftet.

Særlige Lønoveronskomster, som Orloi~sværftet vec:. sin Unc~er--skrift i sin Tid har incgaaet med en Række forskolliGe Fug, giver .Anledninf: til Lønreguleri~ for c.e pc"nLr,ælr:onc1e Faf:. fra Bei::;;y_1-c:.elsen af Lønni?1t;sugen, eft ar. u.t et ncamoro fastla. 1:_:; t statistisk
Materialti foreli~~8r.
De i den .Anl&r:.nirlb fornøt.n0 Forht1.nc~li:nf;er nor~ c:.e pna1;ælden-de Fe.ggrupper bør føres [.-..f Howalr:.tswGrke, og Resul tn.tct appro-

beres af Orlogsværftet.
Orloc;sværftet till c..(: er sic; c.. crfor E:.. t imødes6 evcntu,:,;llo En-.
drinc;or i bestanenr~e LønregulP"tivor forel :.\ ~t til Approbntion.

3ila.G 113.

Howaldtswerko A.G.
c:.ls Treuhe.w~er der Orlo_;swerft.

No. K. 69/44.

København, c1 en 28' F~bruo.r 1944.

Til
Orlogev-@r:ftot
København

Sot. Pauie Plads No.l

1~uf lhr Sohreiben No. 218/A.1211 voo 12.c.s.Ms. teilen wir Ihne;:1

mit, :2ass wir Ihnen gern Kenntnis ,~ebon vrnllen von dem Erg ebnis
der Lohnv<Jrhandlun,:-; en, c.och mtisscm wir es ablehnen, ,1.iE:se von
Ihnen senehraigt 2u erhalten.
Wir fiihren 1.len Botrieb der Orlof:,Svverft solbstcndig unter eit;ener VerantwortU?l6 und sind in o.llon w:!.rtsche..ftlichen und betrie"'.:>
lichen Frag en nur cem Ru-Stab D~non~rk und unscrer Direktion ve ~

antwortlioh.
Hochachtun~:svoll
Howaltt~werke A.G.
-:ls Treu.hancler :".er OrloLsworft.
Taddey

p ,-.,lr.1.

Bilr.~ 114.

Orlogsværftet

302/.A.1211.

8 1 Marts 1,44.
Set. Pauls Plads No.l
Hom.ec. 2 Bile.r; .

Til

I•".e.rir"1.nn.inis t criot.

Fra Hownl(tswerke i../G-, som Tr8uh-~nt.er for Orlogsværftet
har Orlogsværftet nc,c:taget r.en i Kopi oe<.lfølgende Skrivelse K.
•9/44 af 28 1 f.:M. SOI!l Svr.r paa Orlogsværftets Skrivelse No.218/
.A.."1211 af 12' s.ri:. (Kopi vedlagt), hvoraf det frE;mgas.r, at Howaldtswerke ikke kan ind 5 aa paa at Orlogsværftet skal godkendo
de Lønregulering8r .r:1ed d(:. forskt~1llige :?'ag, som Howaldtswerke:
f~retager paa Baeis af et nærmLrt; fastlagt statistisk J•/lateriale,
der varierer for d~ f8rsk0llige Fag i Overensstemmelse med Overensk.--) mster indgaaet ID8 l lem Dirck:tar en fur Orlogsværftet og Fagene.
OrlogsværftGt maa forrocnG, . at en saadan Vægring fra Howaldtswarkes &ide ikke er i 0Vdrcnsste~uela~ med den fra Den Rigsbefuldmægtig0d .,_ i Danmark, Dr. :sest , rn.;. :Jdtagntj Erklæring af 15' Januar 1944 1 hv ori det i Plet. 4. er anført, at .:l.rbejder6 og Funktionærer i den Tid Vl:tlrftvt er unC:.e,r "tysk Ledelse er underkastet
do hidtidigede L 1nb0st<:;ril!..10lsGr. Da Lønoveronslcomsterno er indgaaGt med Orl ogsv~rftat, ser ~an ikk& rott0ro ~nd, at dat er detto, som dtin onk8l te Fagorganisatj.011 i paakom11onde Tilfælde vil _
gøre ansvarlig 0g at den Behandling af foreliggando statistisk1;;
i'iaterialc og d€ i!ndringcr 7 dl.r paa Bae.i.s deraf foretages s Jm
Folgo af Ov8ronskomstE.-rncs Bestomm.elso bor g:Jcl1tt.'r.td-o-Q-a.f ...Orl.o@"::.
vc.arftet.
Saafremt MarineministGri c t kan tiltræd e Orlogsværftets Op.lf°<:1. : . . r •.lR.r: t'oruR l r-i.FI.B d nt . At .d ~1; RFU-il er1es indtagne Standpunkt moc1dol \~ Howaldtswerko.

Bilag 115.
lvlARINEMINIST ERI ET •
C.N:>.1806

Kobenhavn, den 20' Marts 1944.

Jou.rn. iro. c. 525/1943.

Til
Orlogsværftet.
I Anlodning af Orlogsværftets Skrivelse N·J .302/A.1211
af 8' ds., hvoraf det fremgaar, at Howaldtswerke 1✓G als Treuha.nder der Orl0gswerft ikke kan indgac1 pan., at Orlogsværftet skal
godkende de Lønreguleringer for de forsk ellige Fag, s~m foretag~s af Howaldtawerke paa Basis af et nærmere fastlagt statistislr
Materiale, der varierer for de respe ktive Fag i Overensstemmelse
med Overenskomster indgaaet mellem Direktøren f:ir Orlogsværftet
og Fagene, skal man herved udtale, at Marineministeriet med Henhold til den af det tyske Riges Befuldmægtigede i Danmark under
15' Januar d •.i1... afgivne Erkl~ring angaaende Videreførelse af Orlogsværftet ved Howaldtswerke maa fastholde, et den Beh~ndling
af det statistiske r11 e.teriel0 og de Ændringer, der p11a Basis heraf foretages som Følge af Ov~rensk~msternes destGmmelser, bør
godkendes af Orlogsværftet som den Myndighed, med hvilken Overenskomsterne er indgnaet.
Dette meddeles herved til Efturretni~· og Bekendtgørel-se for Howaldtswerke A/G, idet man om Sagens vid8re Forløb imad~ser Indberetning.
F.M.
Vedel
/ L['.:ngscth.

Tilbngos0ndes til
MarinLministoriet
rll.;d Bemærkni~ om, at Orlogsværftet finder, at det i
,)mstc.nende
S·krivelse fremforte kr...n godl;:enduG, ::Jg at Marineministoriet - eventuelt gennem Orl~gsvarftet - bor tilk~ndGgive Howuldtswerke,
at dette ifolge det i Pkt. 4 i don tyske Erklæring af 15' Januar d.A. anforte, m~a anses bund et ~il at anvende en 2f de 2 i
Skrivelsen nævnte Fremgangsmander.
OrlvtSsværftet, den 9' !~arte 1944.

Bilr-:.g 116 .
Ha ndels- og KontormLdhj o3 lperforeninrr on .i Kø ben.rie.vn.

Kobenh ~vn, don 17' F~br.1944.

Til
Merineministeriet,
SlotshJlmsgadG No.lo, K.

~ngaaendo Kontraktforh old for vore Medlemmer under Marineministeriet.
Da Fureningen Gr blev et underrettet om, et man ved Nyantagelse af Kontormedhjælpere vod Howaldtsworke ikke benytter sig
af Ministeriets Kont·raktformular fra Kundgarelse B. 29/1941 og
saaledes ikke sikror vore Medlemmer alle de RGttigheder, som ellers Yilde tilkomme dem og endvidere er tilsikret dem i Ministeriets Skrivelse af 9' December 1943, anmoder Yi herved Ninisteriot om snarest muligt at foranledige d0tte Forhold rettet.
I øvrigt er det vor Opfattelse , 2t alle nyantagne efter
29' November 1943 bør uflonnes med Timelon i Henhold til Fincnsministoriets Regulativ af 9/10 1943, da HowE1.ldtswt;rke maa betrag ·
tes som en midlertidig Instituti on.
Sae.fremt Uinisteriet doler donnv vor Op:fc.tt e, ls c , vil Spor6 s
maalet om nyo Kcntraktcr b~rtfalde, du timclonnede ikke aflonnes i Henhold til K:ntrakt.
Ærbodigst
H~ndels- og KJnt ormudhj. Feren.
Jensen.

Tilstilles
Orlogsværftet til
Udtalels e .
Sagen, 1 Aktstykke, onskos tilbo.6 csendt.
Marineministeriet, dun 23 1 Februar 1944.
]

1

.U. V.

E.B .
..t.i.x:el Juel.

Tilbagesenu.us til Ilarineministt:riot,
med folgende Bemærkning:
Hvorvidt Afkortning skal finde Sted vil efter Orl~gsværftet~
Opfe.ttelse afhæ~e af r!i:a.rineministeri6ts .Afgi..1r0lse vedr'.1rende de
indsendte .Ansogninger om Fritag els<:: f;_:1r Afkcrtning.
Det af Handels- og Kont~rmechj tjlperfJreningon i~vri~t fremferie kan Orlogsværftet tiltræde.
Orlogsværftets KontQr den 7' Mc.rts 1944.

Bila'-~ 117.
Handels-

Ot:·

!{ontormedhjælperforeningen i E:::be11ha.vn.

i~abenhavn V, den 4' Larts 1944.

Til
Marineministeriet.
Angaa~nde Fraktiserillt} af Sygereglement for Kontormedhjælpere
yed Howaldtewerke A/G.
Foranledi 0 et af, at Howaldtst,erke ,\jG, Kobenhavn, ganske
mod almindelig Sædvane ved Praktisering af det for Tjenestemænd
og noble Kontormodhjælpere gældende Sy6ereflement {jfr.Kundgnrelser B 4/1922 og B 29/1941) har foretaget Afkortning i Lonnen
til to af vore Medlemmer Fru Carli Lassen og Fru Louise Schaoht
paa et Tidspunkt, hvor de paagældende har sozt om Fritagelse for
.b.fkortning, har vi overfor Howaldtswerke :,jG, Fuldmæ{;tig c.o.Lund,
proteeteret herimod og som Svar faaet at vide, J.t Howr;~ldtswerke
ikke moner at kunne ant1rkende, ut Mc... rineministerict fortsat skel
afgore, om FritaGels~ for Afkortni~ skal tilsta~s, idet man henviser til, o.t Hownldtswerke skt.l betale Syt::el.Jnnen.
Overfor dette Forhold, der eft&r vor Formening, hvis det
fortsat praktiseres, vil være ot afgjort Brud pau de TilsnGn, de
tyske KyndiGheder - ved Skrivelse af 15' Jnnunr d,A. - har givet
vor Organieation gennem Udenri~:;sministeriet, mar.. vi krE.ftift protostere, idet vi mac hævde, nt den omtnlte Sygelonsordning o5 sca
efter 29' November f
ekal prnktiseres paf!. l~l:'.nsko snmme ?l!aade
som far denne Dnto.
Vi tillader os nt forvente, et Ministeriet er enib med os
i dette vort Synspunkt OG ved Henvendelse til Howaldtsw~rke vil
fore.nlodigc, at den Lanning, som er afkortet vore to ovenfor
nævnte Medlemmer, snarest udbetales dem, lii:esom det fnstslaas,
at noc;et li!Jnende ikke maa. finde Sted i Fremtiden, da. hele Sygeloneordnint;en skal praktiseres uændret •
.ll:rbodigst
Hcndols- og Kontormodhj.Foren.
E. Jensen.

.J~.

c.1,80.
Tilstilles

Orlegsværftet
til Udtalelse.
SaiJen ( l .b.ktstykkc) 11nskos tilbacesendt.
l!~ineministeriet den 6' r:1.:.rts 1944.
Lc.n,:;s eth.

•

Afskrift.

Bilag 118,
No.H.W.

257/c.7.

ORLOGSVÆRFTETS FORV..·1.LTNING
ved Howald.tswerke .r✓G.
Kbhvn K., den 6' Narta 1944.

Til
Marineministeriet.
De. vi fra Handels- og Kontorrie c1.hj • lper-Forenincen i Kobenhavn he.r Ll,-ctat;et J"neognin:~er fre-. 3 Kontorist ~r 01':l J!,ri t9.Gels e
for J"fkortning i Lonnen fo-z Sygeperioter med samtidig .A.llI:lodniI1t-;
om vi~ Orlo~sværftet at faa SporGsma~lGt fr~usendt til Marineministeriete AfJorelse, skal vi hervet ueddele, ot vi cener os beretticjede til selv E'.t tage Stillin~~ til e:.isse J\nsogni:nger i Henhold iil de Forpligtelser over for Person0llet, som vi hnr paataget os, og eom tidlic; ere pe.ahvilec1c Orloi;sværftet og Marinemi-

nisteriet.
Vi skal derfor tilla~e os at mefi~ole, at vi betr~Gter
Behe.ncllingen af C:isse Ji.ns::r,::ninger aoo annloJ ned. Behanc"'.lingen af
Aneac;ninger fra .krbej dorne om nedsat oc; fortsat nG C: sc.t Lan samt
Udsicydelse ai Afsked un:ler Sygclora, hvilke allu behanc7.les e.f os.
IÆed Hoj al;telse
ORLOOSV.ERFTETS FORVALTNIEG

ved HowaldtswerkG

~/G

Navn
Navn

BilO,f; 119.
HARINEMINISTERIET.
Kob~nhavn, den 20' Marts 1944.

C.No.1804.
Journal No.c.525 9/1943.

Hcroed l Bilag.

Til
Orlogsv@rftet.

I Anlednini_; af ton i Afskrift nedfnleonde Skrivelse af

*) 6.f.Md. No. H.W.257/c.7 fra Hownlttswerke 1~/a som Treuhander for
Orlsg sværftet an{:P.aem~e .Afc :Jrels on af Sp 1rt; sr:1aal om Af}:ortning i
Lon for aytieperiod er sent an forts ~t nedsat L.-in oc Udskydelse af
Afskecl under Sy._:;d.or.1 r:1aa M:1 .rineuinisteriet hmvcle, at den hidtidige ForretniDt--;s g e.r.c med Hensyn til Sa,: er e.f d enne .h.rt, son elle
involverer Fortolkni11t."': af c:e c:.f i,'l:arino!:linisteriet fastsatte Bestemmelser, bor opretholc1..es 7 se.al ed es at san.danne Spor,;soaal som
hidtil forelæg r;es Ministeriet t;e:nneo Orlog sværftet.
Dett e c e ~deles herved OrloGsværftet til Eft orretning
OG vic ere BekenGtgurulse for Howaldtswerke A/G.
Det skal tilfojes, at :nrorværencle Sl~rivelse under D.D.
er kommunic~ret Hancels- og KontorDechjælper ForGningen i Kobenhavn.
Ved.el.

*) skal være 6.ds.

Dilag 120.
Brev No.2925.
Journal. 3.x.1944 No.'1-56.

J USTITSMINISTERIET.
I::::ibenh!?.vn, (:0n 6' L~rts 1944.

Jus ti tsr:.!i11iste;riet har unc'. er Dnc:s Dato tilskrevet Poli titirektor on i Kobe;nhe.vn se.P.l ec.: c s ~
"I flen med Herr Politifirekt a rons Skrivelse af 19' Februar 1944 ( J. No. 619/ l~Lq in::~
- sen~t c , hosla,~t tilbc-.t ~c;f 11:~ unde Skrivelse har Orlo,_rnv2:irftete Forvul tnint: vGd. Howaldtsw(.Jrke J,..G. rejst
Sporgsmaal orl FreD!,;an; snnaden ved. .Anceldels G o,~ Bchanc1li!l(~ af Tyverier, soE be~aas paa v~rftet.
Foranlediget heraf skfl.l nan, efter at Sporr;s110.2.let af
Justitsministeriet har været t~jort til Genste11c for Forhandling
ned Statsadvokaten for s ærli (;e Anli.•~c c:mder serr:.t Itepræscn.tanter
for ix'larineninisteriet o;s K-·:bcnhuvns Pol i ti, nac1.clL:le, at JustitsDinisteriet nan finde ,:et rettest, at c--:..et :c:wdc:el1:::s Forespargeren,
at det danske Politi under Hensyn til, at de civile og ce nilitære .Anlæf~ paa Holmen ikke indbyrc1os kan o.ff~r e.mses, Oi_; at hele
Hol.mens Onraade efter det oplyste er under tysk nilitær Bevogtning, ikke i Almind clighGd vil kunne tage si1.,. af poli timæssibe
OP:-:aver paa Orlol~sv.::JrfttJts Gru..-rid. Med Hensyn til Forbry:lelser,
son maatte blive bebaaet paa V::orft ets Grun-?. af t"'..r.:. nske Statsbor:::; ere Oi-'; anIJeldcl s af Orlo,~·svoorftets Forval tniI1t-; , vil n E?.n dog være
villig til at lade det danske 1~riraim:.lpoli ti foret.::-~L~G de fornodne Unders • Gelo er, sn.afrerat c:er fro e.e km:1petentc tyske Justitsnyndigheder opne.as bindenc.e Tils(:.!::n oB., at .h.n::.1elc1c:lt:rnr, der indgaar til clet da.nsk1.1 Politi fra Orlogsv.:3rftGts Forv::\l t:-.:iing, kan
bE:Jhanclles cl.f c:.et c.ansko Politi Ot.; pan(,•,::.Lws af' cle danske Doostole efter Gældendo c.ansk Ret. Det Daa d erhos efter Politiets Erfarin,,_;er oin Risikoen ved at rErce si:-; tyske nili tære Anlæg være
cm Forudsætnillt~, at C:. et d : 1 nske Politi kun indfinder si5 poa Orlogsværftet inclenfor ..~rbejdstic: en.
Under Hensyn til Sagens pl'inci:pielle Karakter bed.es
Forespor[;eren henvist til Sa,-i; en gennm::i r:ot tyske Gesanc1.tskab o~
Udenrigs:rainisteriet.n
Hvilket nan herved skal DGc: J elc und.er Henvisninr, til
Forhandling med Orlo, ~skaptajn Pontoppide.n.
P.r,!.V.
E.B.
sign. Herfelt.

Tilstilles
Or1ogsv1:Jrftet
til GGnr1er.1syn.

Sac en(ialt 1 Aktstykke) onskes tilb~c es a n~t.
MarineDinisteriet, den 10' Marts 1944.
?.~. sie n. Vedel.

:3ilac 121.

286/

ta+}JOOASBOJJQ

J:l. •

1211.

3' M;-~rts 1944.
Set. Pnuls PL..ds No .1.

Til
Howr'..ldtswcrlce
son ~reuhUnc1er fur Orlo,~sv:-J rftGt.
Holr:len.
Orlop:svwrftet sknl lrnrvec. anr1or1.0 OD - so.F.front Howc.lc..tswerko ikke selv ar;ter at disponere c.erovor - at nae.tte udtar,;e: det
paa LaBer 329 beliggenne Parti Silver Spruce for hnvendelse til
anclre Fornaal.

-

- .

-

.

Bilag 122.
l!.owaldtawerke .A/S
som Treuhanc.er for Orlog sv:.Jrft '.-; t

No .H. W. 275/1... 1211.
,

Kobenhavn K, ten 8 1 Mt=.rts 19~~ 4.

Til
Orlo::;svcarft et Kont or,

Set. Pnuls Plads No . 1,
IL

I Besvare lse af Orlogsv..2rft et s Skrivelse No.286/A.1211 af
6 d.M. meddeles herved, at Hownldtswerke A.G. ikke agter at ~isponere over det paa La6 er 329 beli[;g enc~·e Parti Silver Spruce,
hvorfor det kan stilles til Orlogsværftets R~adighod.
Med Haj nc;telse
1

Hov,·Blc:t s we:rko .A/S
son Trbllh!i.nrl .s r for Orlogsværftet.

/

Bilag 123.
334/i... 1211/A.3403.

Orlogsværttet

15' Marts

1944.

Set. Pauls Plade No.l.

Til
HowalctsNerke A/S
som Treuhander for Orlotisvsrftct.
Som det er Howaldtswerke bokenc.t, henligger der 9ndnu oa.
8 te. Kobberklip i ekstraortinar Beredskabsbeholdni!lf.i 4 Afdeling. OrlogBværftet har bragt i Erfcring, at der finco~ stadige
Tyverier Sted herfra, idet Opbevaringsskurenes afsid~sBeliggenhed og Byggemae.de vanskeliggor •Jn effektiv Kontrol. ,:'
Da der næppe for Tiden kan anvises et væsentli.•";t s krere
Opbevaringssted indenfor Holnens Om.raade, skal OrlogsVEJl.:tet
for~ala&, at der gives c'.ette Lej lighed til at fj ernv mrr.te Kobberklip for Opbevaring paa bedre e~net Lacer.

\

\

\

Bilag 124"

Orloi::;sværf'tet
Oi.?;

Ma ~e rielinsp ekt ionen"

231/,L.1211,.

16 ' ] 1ebruar 19 44 .

Til
Marineministeriet.
Med det Fcrmaal at udvide den Viden om moderne Værkstedsdrif '
og Lrbejdsledelse hos de af Orlogsværftet og Materielinspektionen:.
Mestre og Værkførere, som paa Grund af' Forholdene er hjemsendt pao.
Orlov, har man ført en Del Forhandlinger med "Teknologisk Insti tuJ;
om Mulighederne og Vilkaurene for Opretteli~e af et pas s ende Kursu ,. .
for disse Arbejdsledere.
Saafremt Marineministeriet iøvrigt kan indgaa paa Tanken, v:i.:1.
det formentlig være hensigtsmæssigt at hjemsendte Mestre og Værkfr
rere fra de øvrige tekniske Institutioner ogsaa deltog i samme Kusus.

for dt1t paa.tænkte Kursus er regn--:-;t med en Rækka FruJ
lesfag for samtlige Arbejdsledere sa.wt 2 Specialgruppefag for Jerr
I Pl&nen

henhrildsvis Træfagen1.::.
_Æ?};l~ :::!=lf'.§.-g_ene _is;§:___ 60_T im_E:_r) omf at~!~_! ø lge nd~:

Arbejdstidsstudier i Alruind0lighed.
Kalkulation i Almindelighed.
Materialeprøvning og Undersøgels0r.
Arbe j dsstridighc,der •
.Arbejderhy 6 i1:1jne og Erhverv::.sygdomme.
Opbygning af .Arb~jdsGiverorganisationer.
- Arb •3 jdG:corganisationer.
Fabrikstil syn.
Drift og Pasning af El aktromotorer.
Særf?;.g_____( ca 40 ~i~~e~)__!'o:r; J~__?:·n- og_ Motalindustrian.
Værks t ddsdrift.
Moderne Sve jsemetoder.
Teknologi vedrørende Jbrnb~arb0jdningsmaskiner.
Materiallære ( Jern og Me tf\l).
Ov erfladebehandling (Jern og Metal).

- 2 -

~rfag (oa 40 Timer) fo~ Tr~~ndustrien.
Værkstedsdrift,
Skadedyr og Sygdomme i Træ.
Moderne Trætørrin5 smetoder.
Teknologi v~drørende Træbearbejdningsmaskiner.
Overfladebehandling af Træ&
Ma ter-iallære ( Træ) •
Undervisningen, dar kan paabegyndes af "Teknologisk Institut"
med ca. 1 Uges Yars~l, foreslaas paabegyndt ca. l' Marts d.A. og
vil vare ca. 3 - 3½ Maaned med 3 Timers Under\risning fra Kl. 800
til Kl. 1100 hver Mandag, Onsdag og Fredag, ialt ca. 100 Undervisningstimer f' or hver Faggruppe. Den samlede Udgift for Undervisningen vil ikk~ overstig8 4000 Kr.
Saafrumt Marinaministeriet bifald0r Forsla6 et tillader man sig
at foreslaa, at Marineministeriet bevilger det nødvendige Beløb,
og at Undervisningen gøre: obligatorlsk for de af Institutionernas
Mestre og Værkførere, der cndna ikke har anm8ldt at have opnaaet
nogen midlertidig Be skæftigelse under d~res Orlov.
Endvidere vil d0r efter Ministeri ets nærmer0 Bestemmelse blive udarbe jdet en endelig Timeplan i Samarbejde med "Teknoloiisk Insti tut".
Som Skoleforstander (Kursusl,ader) skal man tilladtJ sig at foreslaa at anvende en af Orlogsværftets eller Materielinspaktionans
Underdirektører.
Indkaldelse til Delta~else i det paatænkte Kursus foreslaas
f oreta:1 et af Marineministeriat og Meddelelse nm hvilket af de paagældanda Tj •::nestemænd, der skal delta 6e i Undervisningen, foreslaas
tilsendt Orlogsværftet.

Orlo~sværftet.
Den 4. Februar 1944.

183/F.2004 .
He r1w~d 1 Pak..."k:tJ Bi lag .

Til

4' Hovedrevisorat.
Som det

Vt:d

Konferenc e d~u 25' f .M. blev omto.l t, har Orlogs--

v~rftt:it 2 Sæt 22. 000 H.K. TurbintJanlæ-::; , hvert best.::1c-1.cnde af 2 Stk
11.000 H.K. Hø j - og Lavtryksturbindr, i Ordre; vad Maskinf'abrikk,jr1

Atlas

~/s.

Ordren er indguadt i AutPlst Maan8d 1939, og dens Stør-

r else andrager Kr. 760.000,-.
Hvert af de 2 Tarbinesæt er hen.hiiffend':;; til du 2 Torpedobaud,
som var under Bygning paa Or logsvo;rft~t indtil den 29 'AuESust f . .L
I Levera.nceb8ting,3lsernc, som fremg,. ::1.r af m.edf'ølg8nde Bile...~
og 2 findes glidende Pr is skala for Variation af Løn, Materialer

r,

Omko stningstillrng.
Det stigenC:.e Prisniveau, hvori Fr1.;r.c.stillint-: 0n har fundet St t:l
giver Firm.aet RtJ t til :Ekstrapris i Overensstemi:;.c:. lse med Leveranc 8
betin~elserne og und8r Forudsætnin6 af, at Dokumentation for st ed-fundne Prisfordyr21ser præsteras i fornødent Omfancs .
I Overensste1mn:=lse h erned har Firmaet forlanc::t en Ekstrapri ::.,
af

Kr . 278 . 000, hvis BerettiGe ls e vil være at und8rs0 gG nærmere

fra Orlo~sværftets Side .
Ud fra den fu trat:;tning , at ~n li.~n0nd0 Una.ersøgelse even tu0 __
derefter vil blive krævet fra Hov1.:Jdravisoro·tGts Side , blev dar v · ·
Konferencen den 25' f.M. truffet Aftale om at foretar3e Undersø 6 GJ

sen i Fællesskab, samt at der for dette Fornao.l blev still 0t til
Raadighed en Repræsentant fr a Hove d.revisionen og en Repræs011tant
fra Orlogsværft e t.
Sa. a lede s f oranl ,1dig~ t tilla de r Orlo gsværftet sig at meddele :
at Inr;:,eniør II i Søværne t E.H. Thomass en still c: s til Raadighed f e
n 'ilvnte Un •:lersø 6 else, Ol at In -~Gniøren i Sa(~ens l.nledning vil hen-·
vende si 5 til 4- 1 Hovt:.:drevisor'-.ts 3 'Kontor ._m af de første Da 5 c:.
Samtidig tillader Orlogsv1.r)rftet sig at frel!.sende Kopi8r af
nedenstaaende Skrivelser vedrørende dem omhandldde Leve:rance:
Orlo 5 svP.:ir:t'tets Skrive lst;j uf 12 'Au,~st 1939, Ordreokri vels~.

2.

21' Septbr 1939, Pris re gul erin0 E::r.

3.

~4'Novehlb~r 1939, Pr_ .
f or Smedeeods.

- 2 -

Bilag 4. Orlo:.:,sværf'te ts Skr. af 21.Dclc.1939 - Pris for Staalstøb0-

-

5.
6.

-

22. Pris for Smedelous.
24.Jan.1940 - Pris for rustfrit
Staul ! Støbe gods.

7·,

-

12.Feb.1940 - Pris for Snedegods
Staalmaterio.le.

8.

9.

-

10.

-

24.Feb.1940 - Pris for Sueaegods.
12.Mts.1940 - Pris for Staalstøbegods.
23.Apr.1941J - Pris for Importafgift-.

11.

-

17 .Maj 1940 - Pris for Lnnullerin(.;

~

af Ordren.

6.S~p.1940 - Genopta; else af Ordr~n.

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

-

16.

-

-

31"0kt.1940 - Pris for Stualstøbe6ods.
6 . Mts.1941 - Prisre :}llering for
Drif'tsomkostnin~er.

13 .Mts .1941 - Pris 1·0r Staalstøb,;gods 0 6 Su :a de ;~o.is.
16 .Apr.1942 - Pris for Stua lst0bec,;ous.

-

-

17.

24 .i1.pr .1942 - PriG for St Elalstøbe..:_I;o<.ls.

-

l.Mts.1943 - Pris for Ornbyg ninG

18.

,.1f Kedel.

-

19.
20.

-

17.Maj 1943 - Olie til Prøver.

-

21.

-

30.Junil943 - Is olation.
25.0kt.1943 - J1.rb :; jJ0t stan i StJ S.

--- 00,J--11.t l a s Skr. uf 22. Juni 1939I - Tilbud.

B.

c.
D.

- 15 .Aur;. 1939 - Ord.re bekræftels e .
- 5.Sept 1939 - Forslag til Prisregul erin3er.
- 15.Septl939 - Stipulerede Indkøbspriser
for Materialer.

E.
F.
G.

- 28.0kt. 1940 - Forl:lløbit-s PrisforhøjelSti.
- 20.Feb. 1941 - Prisregu.lcrin~ for Driftsu,l :~;ifter.
- 14.Juli 1943 - Isolation.

H.

-

I.

21.Au::. 1943 - OrJJ by l;nin;~ c.f Ke as 1.
- 17.Jan. 1944 - Forslap: til Pris a fre gning.

- 3 Kopier af ::mdrc; Del 2 af dan v edrørende Sa2:en stedfundne Korresponu.unce vil kunne stilles til Ra adighed efterhaan .: . en so1:1 det
f inde s paakrævat.
Me:; d Bemærkning om, at Orlo t.~sværftet ikke ~ener at kunne indgaa paa de t af A/S J.tlas stillede Forsla 6 at overta;e Turbinerne
nu, meddeles ·.'!et til Hovedrevi,:30ratets foreløbif;e OriGnterinr;, at
Orlossværftet er sindet, nc:1,;:1r Prisforholiiet ge1mer.: len orahs.nd.lede
Undersøgelse er fastla,st, at træff e en Ordning, iføl 5 e hvilken Orlogsværftet betaler en vis Del af Halvdelen af •lc:n saalc::cles fastlagt a Pris 0 6 derefter først overtaser .'let tilsvarenJc Sæt ikke færdiglever0le Turbinar, nu2r Jet er færi.li .:;prøvet efter Arbejdets Færd i ggøre l se.
Derimod mener Orlo~sværftet det rimeligt at betragte det fø~st
levere.le Sæt Turbiner, s om befinder si,; indbyg 6 et i en Torpedobaad,
~1om overtaget, hvorfor -ier bør betales fuldt uj i Henhold til Leverancebetint~elsernes Be stenm:t~lser.
Meddelelse ans~aende Hovedrevisoratets Repræsentant udbedes.
A/S Atlas vil derefter blive underrettet fra Orlo,~sværftet ora
den anførte Frem 6angsrnaade, hvis Hovudprincip Firoaet har tiltraadt
efter stedfunden Forhandling.

