J. Philip Rasmussen
Løvsvinget 13
2830 Virum

20 - 11 - 2006

Kære Søren Nørby.
Hermed sender jeg en kopi af qline dagbogsoptegnelser fra den 29 august 1943.
Jeg skal knytte følgende komme~tarer til det vedlagte:
- Dette er en kopi som er nedfotograferet til format A 4fra min original som er skrevet
på Folio format papir, et format som var det gængse på den tid.
- Jeg skrev det (i Qånden) den 30 august i interneringsfejren i Korsør. Lejren var
placeret på godset Taarnborgs jorde og blev af os fremover altid blot betegnet som
"Taarnoorg lejren". Det var en standard tysk fangelejer med træbarakker omhegnet
med pigtrådshegn og med vagttårne i hjørnerne. Hvad lejren var bygget til har jeg
ingen videl\ om, men det v&r i denne lejre at besætningerne fra Ingolf og Hvidbjørnen
samt de i Korsør den 29. August værende skibes besætninger blev interneret. Senere
blev vi fra Ingolf og Hvidbjørnen overført til København. Officererne kom til
Skodsborg Søbad, Kadetterne til Søo:fficersskolen på Holmen, medens vi
Søkadetlærlinge blev betragtet son VP og sammen med .disse interneret på Sundpark
s~c;>.len (Lergravsvejens skole) på Amager indtil den 5. Oktober 1943, hvor vi blev
J,J,msendt med påtegningen i orlogsbogen "ikke aftjent værnepligt"; vi havde jo kun
været i tjeneste siden 1. Juli.
Som et kuriosum skal jeg nævne, at vi som senere fortsatte på det af. SOS oprettede
civile navigationskursus (på Handelshøjskolen på Julius Thomsens Plads) og derefter
sammen med kadetterne fortsatte i modstandsbevægelsen blev understøttet (lønnet ) af
FMN som kadetter (Klasse D) og efter den 4. Maj uden officiel genindkaldelse
fortsatte vor uddannelse og senere karriere.
Jeg renskrev min dagbog på maskine hjemme hos mine forældre straks efter løsladelse
fra interneringen, men uden at rette i noget af det håndskrevne.
- Det foreliggende er altså en 18 årings opfattelse afbegivenhederne den 29. August.
Jeg har ikke rettet i det efter opfordring fra H.C.Bjerg, Der nok enkelte punkter jeg i
dag ville have skrevet anderledes, men som H.C.Bjerg og min søn (cand. mag i
historie) har sagt, er det af betydning for jer historikere at have en 18 år lærlings
opfattelse frem for den aldrende admirals efterrationalisering.
- Hvad jeg har skrevet om begivenhederne i Hvidbjørnen, er hvad jeg i
interneringslejren fik fortalt af mine kammerater der var ombord i Hvidbjørnen.
Jeg håber at Du kan benytte dette som baggrundsmateriale i dine marinehistoriske
studier.
Hvis Du har behov for yderligere oplysninger er jeg til rådighed.
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Natten mellem l'redag og Ltrdag befandt de t lnsp\bcM:onail- ·
"BVl DBJ'øRnø•

•umou•

~

li

eki be '11 ;";GOL:r og "lIVIDDJ'iJR!filP elg 1 Lullkebugtun ud tor Valdemar Slot paa
'faasinge. De to Skibe var 1 Kakadre med l1.o.llDDtlDdtr ,\"lers i;om ~llkadrechet
( Chef' tor "ISUOU•) • .lla IU var 3.1; ble~ Dagvagten punet ud. og aaa snart
vi kom paa Dækket. rik vl at vide. at der havde wret en åæ•.Baad med en Ordre, og at der vistnok: var naget i Uæro. ~trake efter blev der bl.aet A.L.
nearatn1ngerne Ul -.nstring • .begge tikitter (Hundevagt og J)agvagt) llll!fnatrede.
!O mm llanonerne blu gjort lc1ar. og det ble• eamt1d1g meddelt Ul Maaldnen.

at der skulde være Damr, med et ltnrteø Varsel. 'Hundeffgten fllr lklc• J..O.v til
Ilt gaa til IttJe. men kunde slange den 1 0i,holde1Ummet.

■edeae

Dag,agteki:t-

tet maatte ftre vaagont hele Tiden. Baade !fa•t'ko11JD8'l!lderende (0r1ogalcapta1n
Vestrup) og 1. Art1lleriof't1oer (Kapta1nløjtnant Helma)

1m1dlart1d intet. og ltl.

6.oo var der

'ftl'

oppe. De2' eketa

Udpantq ovel"81 t som 81tdftn11g • .P.l.

7.00 blev det bestemt. at•Dampbaad A• etul.de af'gaa til Svendborg etter Pro•

viant og .i'oøt

-.:.J

tn

begge S'Jd.ba. og

n.

oa.

13 vendte .Dampbaadan tilbage :tuldt

lastet. Det var tillige Ted at wre Slut med J'erenandet ombord 1 begge S]d"
be. eaa Kommandøren bealuttede. at vi •kul.da atgaa til Svendborg. Rygterne
n:ln'ede. og nogle mente. at

n

nu alligevel fik Landlov - der havde den fo•

regaaende Uge varet Uro11ghedOJ' 1 Svendborg. aaa 11. havde llgget ude 1 14 Dage. 1 Svendborg tik Ti Vand og noget Proviant med ombori. -o g etter at Che-

ten (t.ommand•r . Kvera) havde forhandlet med Chef'en tor Søml11 tardhtrilct lyta.
lettede vi igen og gik ud 1 Lunkebugten Pa&ll7• Y1 havde llsget ved &.aJ t
tivendborg i 3 I.varter. og Ordren om Damp med ·et !:va:rten Va:reel blev stadig

opretholdt.

Om ffatten skete intet be•rkelseB'ftrdigt.

-oti•ndag den 29. Auguat.
Ll..

6.oo

var der tJdJJUITing. og 'ri ha't'de knapt taaet. .roden

paa Dirken. t•r der blev bl.aet lUaruldb.
•dte paa Poeteme og Skibet klar

til

·n

f'lk hantet vore Gaemaeker og

.l.amp. Da alt nr klart. kom Ordren:

A.L. !:r1gnagt 1, A..L. Arigeyagt 2 skatter. og 1tdt •enere byttede

•a• alle kunde taa noget at 11pl••· Derefter kaldte Chet'en
terdækket oe meddelte oe lil tuattonen.

011

n

om.

sammen paa Ag-

to

~

·1eldi ngen

TU'

kommet ud til os med en P•Jtutter lidt i 6.

og Kl. 'l kom .r-utt.eren atter med •n .2eldf.ng" Umiddelba.rt etta lettede rt, og
,r

•HVIDBJ~R!l&N• fulgte oø - 'begge Skibe havde K1atsldb" !logle Minutter

■ enen

kom der Ordre tU 12 cm Kanonerne om at tage Jtrtgaammn1tton paa Dækket. O:rdren g1k videre til Ammlnit1onedepoterne,

os

v1 fik 8 Panserbrisantgranater

op til hver xanon. fla:ut1d1g blev der t'remtaget 20 mm &rigøammuni tion og et
!ilagasin 1118d 6o l:ikud sat.

l)a&

hTer lt.anon. Vore M.aakinge'Vlltror blev Ugeledee

opladet (2 otationære. 2 øtatiom:re TYillingebe'f!lrer og 4 1••• ~altgev.ører).
V1 sbnner

med en Fart

ar

14

nu Id mod llordøst. ud mød .Lnngeløndø Sord8'1)1dø.

r,.r,o/, (Tol)haat

for •HVIDB.TØRNØ•) , Stemningen er god, alle

er beredt til at ølaae, ingen er bange, og v1 ved dog, hvad der Vil eke (jadet menten at Y1de), Yi e1gnalerer til •HVIDBJ'~RND•: •Held og Lykke• og
modtager Svar, UndeneJ ø bliver stangen JIU Yokkemaaten gjort klBl" til Attl•
ring, og Aadetterne ved, hTad det betyder. Vi øltal under Storatrømabrom;

altaaa ekal 'Y1 ae at komme ud 1 frit l'arvand ::iyd tor
02

-.Øl'l,.

~n vi akal elaa

igennem til Sverige? Da vi elle faar udleveret en Pakke Cigaretter, sti•

ger HWD1tret endnu mere; nu Jran ~jenden vente elg, Ti er klar,
1.1. ca, 11 taar

n

en tysk •1nestryger 1 Sigt., og Vi 'be-

find er os Uge lord tor Langeland og med bra ud 1 Store'balt, Der
dra til at lade 12 om &.anoneme, m •Y1l•• ingn 1'vh1

laøaer•~

Ø'f'H

Oi-,

Den t7øke •t•

natryger staar ned imod oa, men v1 er alle glad•• ror den kan. ri eagtena kla~
re. Den er beatykket med en
sammen 2 12 cm og 2

87

mra J.anon og en aa-■ e Kaaldnalqta. Vl har til-

87 mm ltanonn-, ••• det

■kulde

blive let Ktb. »og bliver

der nu obøeneret en tysk (tidl. holl.) Tol'])edojager otte 't'ed Hyborg med
i'art og llurø ned mod oa. Alle øneker v1 at skyde, men der 'tommer ingen Ordre

t'ra .lSroen. Tyekerne begynder at 11gnalare:
Stop, argaa til Xera•r med Prtøelllandøkab.
"INOOLll'•

svarer:

Atgaar til llbhT'ft. etter- Ordre tra tyek besat tiøm111-!tærd1 etrUct ~yn. ( En Ordre, eom akulde narre Tyelrff'fte}.

Tyskeren:

Sender :ø'OP.HANDLINGSMANDSKAB, .

Da dette eidete Signal var modtaget, blev ~r• ~noner 1

overeneøte.!lllleløe

med

Kaager llonventlonena "Regler for Stkriget,relae anadt

og b ~ 1 daglig Orden. En tyek .Motorbaad koaner over os har Kendskab med,
men det er PRISB!iAWDSL\B. Alle bll't'el' harmdirrende.

t, .~.

Tyalrerne forlanger naget halet ned, men det meter fl al•
le at Øffe men til Slut

en at L1n11ngene en Kaeldnpt •tol t Ryggen Ol

ambbee hen t11 nagllntea. Da kommanderer Chefens Tag nag og Stander.

Dannebrog og Bsksdrechetshnderen halea langsomt ned under
fuldt Honnør, og paa det Tidspunkt nr intet f6je t,rt. ja. nogle hulkede.

Da Hagekorset gled op under G~on. vendte alle Ryggen til
og tog Huer eller ~taalhJelme paa.
Kadetterne gik rundt med Tankor om at emide Tyøkerno over-

bord igen. men det tlk Officererne dem fra.
Da vi øaa agterover. øaa ri •ttVIDBJ'JlRNØ" stryge !'laget
efter at have fa.aet Prisemandskab ombord. og efter at Hagekoreet var kommet
op. sank iiodet og' Haabet. men alle var faat besluttede paa ikke at ville

ar-

bejde under tysk ncåg. aaa vilde Tyskerne aeJle med Skibet. maatte de Hlv
gøre det. na kom der nogle .Kadetter og Ki,U. Helma og hvtakede Ul oø om at
gaa ned paa ~ldedækkøne og YSre kl.ar til at gaa 1 .Baadøne. V1 var alle klar
over. at vl l!lkulde sanke

•n:crou-.

og

vt gled ned og tog nogle ·,raa ICjendele

1 vore litortrøjer sBmt Otumaskerne.; Alt gtlt eaa· rol.Sgt. at Tyskerne elet intet mærkede. Det var ~.enlngen at øprange Skibet t Luften. men da l!'.1.1.n vilde

anbringe lio!:iben. 'Yiate det. dg, at Ta11dmelca.nlømen vn:r 1 Uorden og tk'k'• kunde
virke. Med ~æstkollllmlndercnde og Kptl. Helma f Spidsen gik nogle Kadetter ·i
uang med at eætte Ammni tionødepotern• under Vand og aabne tor liøvent11erne.

Dette blev gjort trA H~ne:r 1 Dækket. og alle Tankene 1 Bagbords ~ide blev
fyldt lidt etter lidt. medena kun een Styrbord• Side blev t"yldt. hvoned Ti
tik Slagside. Pludselig drøner der nogle Skud tra Torpedojageren mod oø. Vi

troede, at han vilde hjælpe oe med at oamlce

•umou•

og s"gb Dalcntng,

1!11!!!1

alle Skuddene gik over eller foran • .?lu blev Tyskerne klar over vor Hensigt

og gik Amok. De ekub'bede og sparkede oe hen pas Agterdækket og op paa Puppen,
og vi kunde nu mrke, hvordan de stank at ::ipirituø. De holdt os 1 tikak æad
et uask1ngevær og et Par ~aekinpistoler. og TorpedoJagemea Kanoner pegede
hen mod oe. tyskerne begyndte herunder at økrlse paa Pumpemeøter og Ila.skin-

personale, men ingen kom f'rem.
Fyrperaonalet havde. da de forlod Fyrpladeen, eat fuldt ·

Pteø paa •fyrene og lukket for Vend et 1 Baab om. &it Ked.l em• altuldo

øprransee.

Hvert i>Jeblik lød der uhyggelige Plft. 11aar Dampen toHede ud germem SUc•
kerbedeventllen. Tyakerne udtog 10 Gidsler (JCadetter oa Xenlge) og meddel te

os. at hvte llaekinpereonal.et ikke traadte frem og fik Pumperne 1 Gang. vilde
diaae 10 1'and bl.tv• Gkudt. 5aa f•nt gik Ka~kinpersonalet ned 1 lla11kine11 og
tlk lukket tor Ventilerne. Paa det'le Ttdapuftkt havde Ti et Par og tredive
Oradera tilagøtd•• og der etod knapt 2 m Vand 1 Bag b>rda Side d

iyrpladeen.

lCt Par varnepllgtige Maak1nn1ater f1k en Plampe l Dang. men i,umpede paa 1>t71"-

I

•

bords Ti.mk. Dened fik vi endnu mere S1agaide. hvad der var en Uaado tor Ty-

akerne. l'aa det T1dspuTUt. da Styrborde Tank nr tom. havde T1 46 Graders
Slagøida, dve.,at T1 havde »agbord• Lønning 1 Vandet• et Par Grader til. og

vi var goaet rundt.
Da Tyskerne •rkede, at vi ttk mue Slagride, medda'lta de
o-a. at hvis Sænkningen lykkedaø, vilde hver lland 'bl.lTe skudt. uanset om han

sprang over'bQrd. Kede 1 ~ak1nen tik dt eaa demiø sat 1 Gang. og Tyskerne
satta 1\.uraen mod Urundm ved Agersø. m1P1 da de murkeci'e. at .iænkningen var

at~ndøet, ændrede de lture og løb til Korsør med •t~OOLF•, hvortil ri ankom
med )u Oraderu Slagalde. Dengang don tyske LøJtnant skulde lægge "INGOLF•

til KaJ, var hru, føret ved at ødelægge et Landg~ngstnrtøj og derefter ?ed
at vædre ~l værket, ea"\ h~n l!la&tta bede Cheten lrege;e den tnd. Vi havde øtuet paa !'uppen hele

Vej1m

og hRYde hørt Skud og Uevwrild bag oø,

B9.ft

vi

VBl"

a-pændt pa~ nt øe og høre. hvordRn det Yar gaaet •HVIDllJØtmr.f•.
"INGOLY" 'faldt Bl. tsna 1 rr.-.nderne paa Tyskerne, men

cde at raa ødelagt Y~skinen og gjort Fyrone lække.

Tn'"'ekttonualdb • bygget paa o.v. 1933 • 1934.
1180 te. 293, lf .K. J1art 1.7 ll.nob.

Armørtrns: 2 ::Stk. 12 cm P .K. L/45,

Beea,tntng:

2

•

,;7

2

•

20 mm ~aok1nøkyts,

2

•

8 mm Maektngeværei-.

2

•

8 mm T'villtngP. !,..øøktneeværer.

67

mm P.it.

r✓44

{~l'\lutkanonerJ,

'hmd (ROm 1CRdetsk1b ca.

q5'

Uand).

'!11.llfl

naa-

>

~øndag d. 29. Auguøt 194).

"HVIDBJ'ØJUIRN".

Indtil ~ntr1ngen ligesom •nmot.::r•.

DA •HVIDæØR~ø••ø Fører Xommand,rkaptalft Kempel-Jørgenaen
øaa •tNOOLF" taa siagøide. vidste han øtrakø~ hvad det b•t•d og traf t Smnraad med ein Næotko1UJ11tnderende Ki,tl. seehuaen 1'orberedelse til Simlming af'
"HVIDB.T~tu1ø•. Da den t1dø1ndet1llede l5ombe 'ftr anbragt og antamdt. f'ore-

øpurgte Chefen Tyskerne. o:m de maatte •tte .Baadene 1 Vandet. · Det kunde de,
ikke være Tale 0111. sagde Tyskerne og BP\t:rgte -om Grunden. Svaret nr kaldt og

roligt" nt om

~

Jl1mtte1: vilde ~Jdbet springe l Lu1'ten, da JSomben allerede

var antandt, men dette troede '1711keme ikke -pas. Kogle Jllmattar- senere
øpurgte Chde~ !Je111tkommmiderende o~. hftd nokken var. og da dff kun

"f8l"

2t

Minut igen. eagde Cheten, aaa e-p1'1?2ger vt. og derpaa sprang hele •HVIDUIORNE~•• Beeatntng. l'yakerne bl.øv aaa kl.ar over. at det var Alvor og forlod

~kibet 1 en Part, dog naa~e de lkka alle ai komme ~ra borde. da JSomben gik.
Aed et Jublende

'

~

:tra den awmmenda Beaatn1ng begyndte lnapekt1onaaldbet

-

.

"HVIDB.Jsl.R?fll:!f• at aynke. Hagekora.t vajede under Gflfl.en.• og dot tntterede 2

ltadetter

og l

Aspirant. som eaa klatrei.!e ombord og tjemede Haguoraet og
'

satte Dannebrog 1 Stedet - det etor• Søndagenag paa F.lagap11let agter. Kedenø de udførte dette. blev de beskudt med XaelcSngeV1trei-1 hfl.lket dog ikke
f'orbindrede dem 1 Rt nftire Moto:rballden og den ene H,mlbaad op; dere1'ter tt•

eke Kammuaterne op. Disae bleT ligeledes beskudt med 1itaø1clnge.,.rer.

meden ■

de laa og svømmede, dog uden at blive ramt. Rn Kadet. der vilde hjalp& en
wrnepl1gt1g. der lkke svømmede aaa godt. blev beskudt med Revolver 1"ra 10 m
Afstand uden at bUve ramt. Da nlle var samlet op, kom d• ombord 1 den tyeke
Torpedojager og ført t11

Jtorør.

•HVIDBJØRlfD• • et

paa 30

~

Daønarkø IHllllkkeate 6Jdbe. l.lgger ml

m Vand ved Vanganoegrunde l Gtoreblllt og bl!Yer til gamelt Jern os

vrag.
•HVIDBJØRffB!f•ta Data~

Inøpekttonøaklb;,b:,gget 1928 paa
10,> te. 1800 -

o.v.
~ hrt 1.4.5' Xnop.

Annertn,n 2 Stlr. 87 mm P.K. L/40.
·2 •
20 - •a1csnakyta,
2·

Beutnb'lgJ

It

8 -

lla ■Jd11gftllrer.

6o lland ( eom Xadthld'b oa. 8~

lland) •

