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Nordkap - 2. juledag 1943
Sænkningen af SClIARNHORST

Per Jaco bsen

Da chefen for den britiske Home Fleet,
admiral Sir Bruce Fraser ombord i slag
skibet DUKEOl' YORK. den 26. decem
ber 1943 sendte signalet "SCI/.IRNI/ORST

sunk" til det britiske Admiralitet ( I),
markerede det ikke blot, al den lyske
"Hochsee Flotte" reelt var ophort med
at eksistere, men også afslutningen af
den epoke. der startede i 1906 med
bygningen af det forste moderne slag
skib. det britiske DREADNOUGHT. Artil
leriduellen mellem SCIIARNIIORST og
DUKEOl' YORKvar sidste gang. hvor

skibe af denne type. der havde været
fl ådernes rygrad i de 4 forste årtier af
1900-tallet. var indviklet i en artilleri
kamp med hinanden uden indblanding
af sokrigens nye og atgorende våben
system. fl yene.

Det folgende er et forsog på al rede
gore 101' de begivenheder, der lorte til
kampen mellem de 2 slagskibe. selve
kampens fortøb og dens folger.

Den tyske kampgrupp e i Nordnor
ge.
Den tyske rigskansler, Adolf Hitler.

Slagskibet SCH.·IRXHORST. 38./00 ton, 32 knob, hovedbevæbning IIi stk. 28 CI/I

kanoner i 're tripplct årne.
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besluttede efter det mislykkede angreb
på den ark tiske konvoj JW 51 B nyt
årsaftensdag 1942 , at den tyske flådes
tunge skibe skull e tages ud af drift og
skrottes, fordi han anså dem som alde
les unyttige (2) . Beslutningen forte til
storadmiral Raeders afgang. Som aflo
ser udnævntes den hidti dige chef for
ubådsvåb net, admiral Karl Doni tz (3) .

I forste omgang fik Donitz udarbejdet
en plan for udfa sning af skibene, men
efter et nærmere studie af det mem o
randum, so m Raeder havde udarbejdet
i forb inde lse med sin afga ng. bes luttede
han. at det ville væ re forkert at udfase
alle de tunge ski be. Han besluttede der
for, at slagskibene TlRPITZ og SCII ARN
1I0RST, lommeslagskibene LOTZOIV og
SCH EER, samt krydserne NORNBERG og
PRI NZ EUGENskulle beholdes i tjenes te.
T IRPITZ og SCl tARNIIORST sk ulle sam
men med et antal dest royere udgore en
kampgruppe. der skulle beskylle Nor
ge mod fjendt lige land sætninger, samt,
når mulighed opstod , indsælles mod de
allierede konvojer til Nordrusland. De
resterend e tunge skibe skulle anvendes
i Østersoen . bl.a. som sko leskibe (4).
Hitle r var skeptisk overfor planen, da
den blev præsenteret den 26. februar,
men accepterede den (5).

Umiddelbart eller denne beslutning
tilstillede den tyske Seekri egsleitung
flådechefen, Admiral Schniew ind. en
instruks for anvendelse af kam pgru p-
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pen mod de allierede konvojer til og
fra Nordrusland. Det hed heri :

"Die Vo ranssetzungen .Iii,. einen er
fo lgretehen Einsot: \'0" Uberwasser
streitkråften gegell den Schiffsverkehr
durch Nordmeer iverden nur se/len

gegeben sein, da der Gegner nach al
len bisher vorliegenden Erfahrungen
:111' nnmittelbaren oder mille/baren
Sicherung se iner Geleitziige so storke
Kreti/e einsetzen wird. das er unseren
Streitkriiften mit Sicherhe it iiberlegen
ist. Trotzdem k ånnen sich Gelegenhel
len :11111 Ansa t: auf nngesicherte oder
nur schwach gesicherte Einzelfahrer
oder kleine Teilgeleite ergeben. liv
immer eine solche i\16gUchkeil :li111

Einsat: bietet, so/l sie unt er Beachtung
der taktisehen Grunds åtze lalkriijiig
ausgewertet werden.
Auch ein AlIgrifflIUI' einen stårker ge
sicherten Geleitzug unter vallem Ein
sal: unserer Streitkråfte kann in Be
tracht komm en lind wird befohlen H'er~

den, lt 'el1l1 es sich 1II11 einen bosonders
wichtigen Transport handelt. dessen
Vernichtung entscheidende Bedentung
fiir die Ges amtlage beiztunessen ist."
(6)

Den tyske sokrig sledelse udelukkede
så lede s ikke, at der kun ne blive tale
om at indsætte den norske kampgruppe
imod overlegne bri tiske sost ridskræf
ter, selvom det forudsættes, al det vil
være und tage lsen og kun vil ske efter



særlig ordre.

Der blev dog ikke umiddelbart lejlig
hed til at indsætte kampgruppen mod
konvojer til og fra Nordrusland. idet
det briti ske Admiralitet i marts måned
1943 standsede dem indtil videre (7).

En af grundene til , at konvojerne blev
standset var, at Admiralitetet og che
fen for Home Fleet, Admiral Tovey,
anså den stærke tyske kampgruppe i
Nordnorge som en alt for stor trus sel
mod konvojerne, som Home Fleet på
det tidspunkt ikke havde tilstrækkelig
styrke til at sikre for svarligt (8). Selv
om kampgruppen lå pas sivt i Alt enfjor
den, havde den så ledes virkning som
en " Fleet in being".

Helt passiv var den dog ikke , idet Tin
PITZ og SCllARNllORST, ledsaget af IO
destroyere, den 8. september bombar
derede den allierede garnison og inst al
lation erne på Spit zbergen. Ved meldin
gen herom stod Hom e Fleet til søs,
men kunne do g ikke nå at engagere
den tyske styrke, der straks efter bom
bard ementet returnerede til sin base i
Altenfjord. De skud, som TIRPlTZ'S 38
cm. batteri affyrede mod Spit zbergen ,
var i ovrigt de eneste, som det store
skib nogensinde allyrede i vrede (9 ).

Uskadeliggørelsen af TIRI'ITZ.
I 1942 var prototypen på en dværgubåd
(de såka ldte Xvcrnfts) blevet gennem-

prøvet, og det briti ske Admiralitet
havde bestilt 6 af disse fartoje r (X 5
- X IO). I foråret 1943 formeredes 12.
ub ådsflotille. hvis opgave var at træne
person ellet og udvikle materiellet til de
nye X-crafts. I sommerens lob træne
des besætningerne, der hver bestod af
4 mand, i de t ves tlige Skotland, hvor
man avede sig i at trænge igennem de
sædvanlige havneforsvarsmidler mad
undervandsbåde som f.eks. bomme og
net , og chefen for de britiske ubåde,
Rear-Admiral Barry, udarbejdede pla
ner for et angreb på den tyske kamp
gruppe i Alt enfjorden. der på dette tids
punkt bestod af TIRI'ITZ, SCllARNllORST
og LOTZOIV (den sidste var under ordre
til at forlægge til Tyskland for repara
tioner, men var endnu ikke kommet af
sted).

Plan en gik ud på, at de 6 Xvcrafts skul
le bugseres til deres startposition a f 6
britiske ubåde, der alle var udstyret
til bugsering. Starten på operationen
skete natten mellem den II. og 12.
september, hvor de 6 ubåd e begyndte
bugseringen. Eller en forudg ående
luftrekognosering beordrede Rear-Ad
miral Barry den 14. september, med et
på forhånd lastsat signal, operationen
iværksat. X 5, X 6 og X 7 skulle angri
be TlltI'ITZ, medens X 9 og X IO skulle
angribe SCHAltN HOltST og X 8 skulle an
gribe LOTZOW ( IO).

Under anduvningen af Altenfjorden
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Engelsk miniub ådogså kaldet Xscraft.

blev styrken reduceret. X 9 forliste,
og X 8 måtte opgive operationen på
grund af tekniske prob lemer, og blev
sænket af egen besætning, Besætnin
gerne til X 5, X 6, X 7 og X IOafløste
tidligt om morgenen den 20. septem
ber transportbesætningerne. Slæbene
blev kastel los, og bådene startede på
den sidste stræk ning mod målene. X 5
nåede aldrig frem. Den blev sidst sel
af X 7 sent den 20. september, og blev
formentli g sænket af tyskerne. Der var
ingen overlevende . X IO nåede frem til
SClIARNII ORST's ankerplads i Kaa Fjord,
der er en sideljord til Altenljord . Des-
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værre var den der ikke, idet den var
gåe t på oveIse for at træne sine artill e
ribesætninger. som efter chefen s opfat
telse ikke havde level op til forvenmin
gerne under angrebet på Spitzbergen.
X IO vendte herefter i beskadiget stand
tilbage til sin transportub åd. der, efter
et forgæves forsog på al bugsere den.
sænkede den ( I l).

Det lykkedes de 2 sidste både, X 6,
under komm ando af Lieutenant D.
Cameron. RNR, og X 7, under kom
mando af Lieutenant B. C. G. Place,
RN, at trænge igennem de tyske spær-



ringer, så ledes at de kunne gennemfore
angrebet på TIRl'lTz den n . september
om morgen en, hvor Cameron. efter at
have anbragt sine miner under slagski
bet , dykkede ud og sæ nkede sin båd .
Besæ tninge n blev taget til fange. Place
tik også sine bomber anbragt, men bå
den blev beskadiget under angrebet.
Del lykkedes Place og et besæ tnings
med lem at redde sig , medens de 2 re
sterende druknede. Både Cameron og
Place tildeltes Victoria Korset for dere s
bedrift (12) .

Det lykkedes che fen for T II< PITz, der var
blevet klar over, at der var lagt min er
under skibet, at forhale det noget ved at
hale ind på ankrene, men den folgende
vo ldso mme eksplosion af de anbragte
miner med forte alligevel beskadigelser
afTIRPITZ. som betod, at den ville være
ukampdygtig i mindst 6 månede r (13).

Dagen efter uskadeliggørelsen af Trn
PI TZ afg ik LUTZOIV til reparationer i
Tyskland. Den blev i 1944 igen sat i
tjeneste, men i 0stersoen, hvor den
stottede den tyske hærs operationer
med bom bardementer ( 14). Den 17.
november redu ceredes kampgruppens
styrke yderligere , idet ha lvdelen af de
stroyerne i Altenfjorden. den 6. Zersto
rerflotille. forlagdes sydover.

Den tyske kampgruppe bestod herefter
af slagskibet SCIIARNIIORST under kom
mando afKapitån zur See. Fri tz Hintze

og 4. Zers torerflotille, der bestod afde
stroyerne Z 29, Z 30, Z 33, Z 34 og Z
38, og var under kommando af Kapt,
z. See Rolf Johannesson. Chef for
kampgruppe n var oprindeligt Admiral
Kum metz, der imidler tid fik bev ilget
forlæn get sygeorlov først i november
måned. Som interrimschef indtrådte
Konterad miral Erich Bey, der hidtil
havde været chef tør de tyske destro
yere i Nordnorge ( 15).

SCfIARNHORST havde et depl acement
på 32.000 tons og en hovedarmering
bestående a f 9 stk. 28 cm kanoner i
3 triplotårne samt en sekundær arme
ring beståend e af 12 stk. 15 cm og 14
stk. 10,5 cm kanoner. Endv idere var
den armeret med 6 torpedoror. Maksi
mumsfarten var ca , 32 knob. De tyske
destroyere var store de stroyere med et
depl acement på knap 4.000 tons og be
væbnet med 4 stk. 15 cm kanone r og
6 torpedoror i 2 tripleappa rater, Maks i
mu msfarten var 37,5 knob ( 16).

Genopta gelsen af konvojerne til
Nordruslund.
Som ovenfor næv nt stand sede man de
regelmæssige konvojer til Nordrus
land i marts 1943 efter den heldige
gennemforeise af konvojerne JW. 52
og 53 i januar og feb ruar måned. Che
fen fø r Home FJeet, Ad mira l Tovey
gjo rde gældend e over Admi ralitetet,
at de læn gere perioder med dags lys,
samt truslen fra den tyske kampgruppe
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i Altenfjorden. udgjorde en så stor ri
siko, at en fortsæ ttelse a f konvojerne
ikke kunne retfærd iggøres. Da kampe n
imod de tyske ubåde i Atlan ten samti 
digt nåede et klimaks i marts måned,
hvor så mange destroyere og eskorte
fartøje r som mul igt måtte frigøres til
kampen mod ubådene, var det klart, at
konvojeme til Nordrusland ikke kunne
genoptages, før disse fartøje r vendte
tilbage til Home Fleet. Konvojerne

de t kunne retfærdiggore en genopta
ge lse af de arkti ske konvojer. Ganske
vist var det tyske luftvåben ikke stærkt
nok til at gennemføre storre angreb på
konvojerne, men det var formentligt
stadig i stand til at gennemføre en ef
fektiv rekognoseri ng. Ubådsvåbnet var
svæk ket, men var stadig i stand til at
gennemfore opera tioner i de arkti ske
farvande, og endelig var den tyske
kampgruppe i Nordnorge så stærk som

S CHARNHORST i Norge i / 943. Del ses al skibets kamouflagebemaling gO/; al del er
svært al skille udfra baggrunden. (Die Schlachtschiffe der SCIIARNIIORsT-Klasse
- Koop/Schmolke).

blev derfor aflyst indtil videre.

I maj måned 1943 kunne det konstate
res, at de tyske ubåde i Atlanterhavet
var besejret, og de detacherede destro
yere og eskortefartøjer kunne vende
tilbage. I slutningen af juni måne d
meddelte Admiral Sir Bruce Fraser,
der i maj måned havde afløst Admiral
Tovey som chef for Home Fleet, l. Sea
Lord, at han ikke mente, at situationen
havde ændre t sig i en sådan grad, at

8

nogensinde. Det var derfor hans opfat
telse, at en genoptagelse kun kunne
ret færdiggøre s, hvis forsynin ger ad
denne vej var afgo rende fo r at vinde
krigen, eller såfremt den ville betyde,
at man fik mulighed for at odelægge
den tyske kampgruppe. Forsyningerne
via Nordrus land anså han ikke for vig
tige, bl.a. fordi man eller den positive
udvikling i Middelhavet kunne sende
forsyningerne til Rusland den vej . Han
anså det i øvrigt også for sandsynligt,



at tyskerne kun ville indsætte kamp
gruppen mod såda nne konvojer. hvis
eskorte og dækning man var sikker på
var svag. Admiralitetet fulgte hans ind
stilling. og konvojerne blev ikke gen
optaget (17).

Beskadige lsen af T IRPITZ. de r forelo
bigt gjord e den ukampdygt ig. ændrede
imidl er tid situationen, og Ad miralitete t
ind ledte. ikke mindst på grund a f po
litisk pres fra So vjetun ionen, plan læg
ningen af ge noptage lse n af de arktiske
konvojer. Man var imidlertid opmæ rk
so m på, at SClIARNIIORST og de 5 store
tyske destroyere i Altenljorde n stadig
udgjorde en alvorlig trussel mod en
ko nvoj , der ikke var ti lstrækkeligt dæk
ket af tunge enheder, og at konvojerne
derfor målte have en stærk eskorte sup
pleretmed nærdækning fra krydsere og
ljerndækning fra Home Fleet 's tunge
enheder. Admira litetet var opr inde lig t
ind still et på, a t der skulle være omk ring
40 handelsskib e i hv er konvoj. Admi
ral Fraser mente som sin forgænger, at

delt e antal var for stort, og resultatet
blev derfor, at hver ko nvoj kom til a t
bestå af 2 afdelinger, der sk ulle afsej le
med nogle dages mellemrum ( IS) .

Den første konvoj i den ny serie var
RA . 54A , der bestod af 13 sk ibe , som
var strandet i Rusland. da konvojerne
blev stoppet i ma rts. Den sej lede fra
Rusland de n J. november med en spe
cie l eskorte, der var sendt fra Island. og

nåede uden probl em er britiske havne.
Den førs t ko nvoj mod Rusland, JW.
54 A bestående af IS skibe. forlod Loch
Ewe i Vestskotland den 15. november,
og fulgtes en uge efter af Jw. 54B på
14 sk ibe . Konvojerne var dækket af en
stærk næreskorte på ca, IO destroyere.

medens nærdækningen udgjordes af
krydserne KENT, JA~ IAICA og BERMUDA
under ko mmando af'Rear-Adrn ira l Pal
liser, og !jerndækn ingen bes tod af det
nye slagskib ANSON og en kryd ser un
der kommando af Hom e Flee ts næst
komma nde rende, Vice-Adrrn irul Sir
Hen ry Moore. Begge kon vojer nåed e
frem uden tab eller ska der.

Den næste konvoj var JW. 55A. der
sejlede fra Loch Ewe den 12. decem
ber. Nærdækningen. under kommando
af Rear-Admiral Burneu, bestod af

de n tunge krydser NORFOLK. bevæbnet
med S stk. 20 cm kanoner, og de lett e
kry dsere BELFAST og SIIEFFIELD, hvis
hovedarm eringer bestod af 12 stk. 15
cm kanoner, medens Ijerndækningen
bestod af slagsk ibe t DUKE Ol' YORK,
med en hovedarmering på IO stk. 36
cm kanoner i 2 quadruplctåme og I
dobbelttårn. DUKE OF YORK, hvis fart

kun var 2S knob, forte Admiral Frasers
flag, og var ledsaget af den le tte kryd
ser JAMAICA med 12 stk. 15 cm kano
ner. Konvojen blev observeret af tyske
fly, hvorfor Fraser forventede et angreb
i nær fremt id, måske under medvirken
af kampgruppen i Alten ljorden. Han
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besluttede der tor imod sædvane at op
retholde slagskibsdækningen af kon
vojen. der nåede frem uden at blive
angrebet. hele vejen til Kola, hvor han
fra den 16. - 18. december konfererede
med den russiske overstbefalende, Ad
miral Golovko. Herefter returnerede
han med sit flagskib og JAM AICA til Is
land tor at bunkre. inden DUK E OFYORK
og JAMAICA. eskorteret af 4 destroyere.
skulle være tjemdækning for JW 55B
og RA. 55 A (19). Den forste af disse
konvojer afsej lede fra Loeh Ewe den
20. december. medens RA. 55A forlod
Kola den 22. december. Renr-Admira l
Bumerts krydsere skulle Ildgøre nær
dækningen 101' begge konvoje r (20).

Den tyske reaktion på genoptage lse
af konvojern e.
Da den tyske Seekriegsleitung blev klar
over. at de allierede havde genoptaget
konvojerne til Nordrusland udsendte

man den 20. november et direktiv om
fl ådestyrkernes anvendelse i vinteren
1943 - 44. Det tastsloges heri. at så
vel kampgruppen som undervandsbå
de lortsat havde til opgave at angribe
disse konvojer. F.s.v. angik indsætte lse
af SClIAR NII011ST mod konvojerne . na
jed es direktivet dog med at fastsl å, at
en sådan indsættelse i vinterm ånederne
kunne overvejes. Meget peger på. at det
var opfattelsen både hos stabsofficerer
ne i Gruppe Nord i Kiel (hvis chef, Ad
miral Schniewind . også var flådechef)
og i kampgruppen. at indsatsen mod
konvojerne i vinterm ånederne måtte

indskrænkes til ubåds- og destroyeran
greb. Baggrunden for denne opfattelse
var. at det næsten konstante mørke i
vintermånederne i de arktiske ta rvand
(egentligt dagslys indskrænk ede sig til
ca , I time midt på dagen) ikke gjorde
det muligt at udnytte det svære artilleri
i SCIlARNHOllST optimalt. hvortil kom.

Krydseren NORFOLK afden såkaldte Cousrv-klasse. 13.-150 IO/ l. 31 knob, hoved
bevæbning o/le stk. lO CII I kanoner. (man oWar 1- Raven/Roberts)
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a t de t sarrune mø rke gav de bedst mu
lige betingelser for de br itiske dest ro
yeres torpedoangreb. Hertil ko m, at
kampgrup pen kun kunne fa de tils træk 
ke lige oplysninger om de fjendtlige en 
heder igennem luftrekognoseri ng, og
her var man a fhæ ngig af " Luftwaffe" .
der ikke havde tilstrække ligt med eg
nede rekognosceringsfly, og so m der
for ikke var sæ rlig villig til at fore tage
rek ogn osceri ng, hvis ikke karn pgrup
pen virke lig ville angribe de n br itis ke
konv oj (2 1). Hertil kom vanskel ighe
derne ved en effektiv rekognos ering i
rnorke, Endelig var man klar over, at
de br itiske enheders radarapparater var
meget mere e ffektive end de tyske en
heders. Både Schn iewind, de r i givet
fald skulle have de n operati ve ledelse.

og 8ey ga v derfor udt ryk for. al kun
brug a f kampgruppens destroyere til
angreb på ko nvojeme vi Ile være re le
vant. Eventuelt kunne SCllARNIIORST
yde dækning for destroyerne (n). Den
tyske Seekriegsleit ung med Storadmi
ral Don itz i spidsen havde imidlert id
en anden men ing. Den 20. december
meddelte DBnitz Hitle r, at han agtede
at indsætte kampgrupp en med SCIIA RN
II0 RST mod den næste allierede konvoj
ti l Nordr usland (n) .

Konvoj erne RA 55A og .JW 558.
Konvojen JW 55B forlod som oven
fo r nævnt Loch Ewe den 20. december
ledsaget af dens lokale eskorte og en
"su ppo rt group", hvori indgik 3 ældre
dest royere. På hoj de med Island slutte -

Tysk Zerst årer Z33 i el/ norskfjord . De tyske t ers t årer \'ar genenrelt storre og
bedre bevæbnet el/d engelske destroyere. mel/måske knap så gode soskibe.
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de den egentlige destroyereskorte. be
stående af 8 moderne destroyere under
kommando af Captain Mc.Coy i ONS
LOIV, sig til konvojen. RA 55A forlod
Kola den 11. december med en eskorte
bestående af bl.a. IO destroyere under
kommando af Captain lan Campbell
i MILNE. Konvojruten gik på grund af
iskanten syd om Bjorneoen. Den 13.
december forlod Vice-Admiral Bur
nett , der havde sit flag i den lette kryd
ser BELFAST, sammen med NORFOLK
og SHEFFl ELO Kaia for at fungere som
nærdækning for de 1 konvojer under
den farlige passage af kanalen mellem
Bjorneøen og Nordkap, hvor man var
tæt på de tyske baser (14) . Burnetts
styrke var af Admiral Fraser tildelt be
tegnelsen " Force One" .

" Force Two", bestående af DUKE or
YORK med Frasers flag og den lette

. krydser JA ~I,\ICA samt de 4 destroyere,

S t\ U~ IAREZ. S IWAGE. SCORPION og den
norske STOIW, ankom til Aku reyri på
Island den 1\. december, hvorpå man
lyldt e olie. Admiral Fraser holdt den
11. december en konference med sine
skibschefer, hvor han orienterede dem
om sine plan er for fjerndækning afkon
vojen. Såfremt man kom i kamp med
SClIARNIIORST, skulle JAMAICA forblive
som stotte for flagskibet, medens de 4
destroyere skulle splittes op i 1 divis io
ner, som sku lle foretage torpedoangreb
(15). KI. 1300 den 13 . december for lod
"Force Two" Akurey ri. Inden da havde
Admiral Fraser fra Admi ral itetet mod
taget signal om, at tysk erne var klar
over, at JW 55B var afsejl et, og at de
havde diri geret ubåde mod den. Admi
ralitetet havde endvidere underrettet
ham om, at SCII,\RNIIORST var beordret
på 3 timers varsel (16) .

JW 55B blev obs erveret a f tyske fly

--:.
It _ ~ '-- _

Norst dest roy er STORD overtagetfra England i 1943. Stord var afSsklassen med
etfuldt las tet deplacement på 2530 ton, 32 knob. fire stk. 12cm ag otte torpe
doe/:
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allerede den 22. december og igen
den 23. december. hvor et fly obser
verede den ca. 300 somil sydost for
Jan Mayen. Også den 24. december
observeredes konvoj en af tyske fly. og
samme dag havde 2 af de dep loyerede
ubåde kontakt. ligesom der var kontakt
den 25. (27 ).

Ka mpgruppe ns a ng re b forbe redes .
Admiral Schniewind besluttede. da han
modtog meldi ngen om observ ation af
ko nvojen den 22 . december. at deplo
yere de 8 ubåde i "Eisenbart-gruppen"
tværs over konvoje ns rute, ligesom han
rutinemæssigt beordrede kamp gruppen
på 3 timers varsel. Konvojen blev igen
observeret af såvel fly som ubåde både
den 23. og 24 . december. Umiddelbart
var Schniewind sikker på, at konvojen
var dækket a f en slagskibsstyrke. selv
om en sådan ikke var observeret, og var
derfor overbevist om, at man fra brit isk
side provede at lokke SCII ARNHORST i en
fælde (28). Flyang reb var ikke mul igt,
idet den 5. luftflåde, der var stationeret
i Nordnorge , ikke længere rådede over
angrebsfly. Samtidigt havde han fået
meddelelse om. at mulighederne for ef
fektiv lu ft rekognosering var særdeles
begrænsede. hvorfor han var bestyrket
i sin opfattelse a l: at mulighederne for
et heldigt udfald a f et angreb på konvo
jen af Scuxnnnonsr var særde les små.

Uanset dette . udarbejdede Schnie
wi nd og hans stab planer for indsats

af SCHARNHORST. og i operationsordren
hed det:

"a) Ansat: der Kampfgruppe "Scharn
1101'.1'1 " mil 5 Zerstiirern g eg ell Gel eil

zug am 26./2 mit D ånunerungsbeginn
(eM a 1000 UIII:)

b) Geschlossener Einsat: lillI' bei
giinstigen Kampfbedingungen ( JVellel ;

Sicht, klare Feindlage.)
e) Palls fiir .iScharnhorst " keine giin

stigen Bedingungen. Ansat: der Zerstii
l'er allein, Schlachtkreuzer abgesetzt
in Aufhotnnestellung. gegebenenfa lls
sogar Wartestellung im Anssenfjord:"
(29)

Ordren var tydel igt præget af Schnie
wind s skepsis og indskrænkede den
direkte indsats a f SCHARNHORST til en
ideal situation, hvor man med sik
kerhed ikke blev truet af en fjendtl ig
slagskib sstyrke. Hvis denne situation
ikke var til stede, skulle angrebet ud
føres af destroyerne alene, men med
SCIIAR NHORST som dæk ning under dis
ses tilbagetog ener angrebet. Den en
del ige ufgorelse al: om operationen
skulle iværksætte s, m åtte træffes af
Donitz, der var på vej til Vestfranktig
for at fejre jul med ub ådsbesæ tnin
gern e i de vest franske havne (30), men
som nu besluttede at vende tilbage til
Berlin. Seekriegsleitung havde dog
foruddi skonteret hans afgorelse, idet
den juledag kl. 1412 beordrede den
planlagte operation iværksat. en ordre
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der straks blev videregivet af gruppe
Nord med signalel "Ost front 15/1".
Startidspunktet blev forst tastsat til kl.
1700, men senere udskudt til kl. 1900,
idel Konter-admiral Bey befa ndt sig i
TIRI'ITZca. 3 timers sej lads fra SCHARN
HORST.

Seekriegsleitungs beslutning blev god
kendt af Donitz straks ved hans tilba
gekomst. Han har i sine memoirer be
grundet sin beslutning således:
" Ein Geleitzug mit Kriegsnunerialfiir
Russtand lief mit einer Kreuzersiche
I'IlIlg , die unsere nt Sch lachtschiffttn
terlegenwat; infiir uusere Kampfgrup
pe erre ichbarer Nåhe vorbei. STalIdOrI,
Kurs IIlId Vormars chgeschwindigkeit
waren zuverl åssig bekannt. 'Vegen
der Eisgren: e an del' B åreninsel lind
der iiberlegenen Geschwindigkeit der
Kampfgruppe konnte er eineni Angrif]'
unserer Streitkråft e nicht ausweichen.
Eine schwere feindliche Einheit hatte
uns ere AI!lk/iil'llllg in See nicht erfass t,
wontit allerdings natiirlich nicht ge
sagt \\'GI; das eine sole/le nicht doch
in See 11'0/ : Sie konnte aber 1'011 dem
Geleitzug durehans noch so well ent
fernt sein, das ein raseher AIIgrifl der
"Schamhorsl" AIIssie/1I auf Erfolg
hatt e," (3 1)

Det er bemærkelsesværdigt. at Donitz
nærmesl fortrænger den nærliggende
mulighed for. at kampgruppen vil sto
de på overlegne tunge britiske enheder,

14

Arsagen må formentligt have været. at
han var fasl besluttel på al opfylde sil
lofte til Hitler om indsats af kampgrup
pen mod den næste konvoj til Nordrus
land.

Den 25. december kl. 1829 opfangede
den tyske "B-Dienst" et signal fra el
britisk krigsfartoj, som befandt sig ca,
200 somil bag konvoj JW 55B, Sta
ben i Gruppe Nord anså ikke observa
tionen for at være tilstrækkelig sikker.
og foretog sig der tor intet. Tværtimod
meddelte man i sin situationsrapport,
at der endnu ikke var tegn på nogen
tung dækning for konvojen , Reelt var
det el signal fra Fraser i DUKE or YORK.
man havde opfanget (32).

Den 25. december kl. 1900 efter Konte
radmiral Bey' s ankomst lettede kamp
gruppen anker og stod ud af fjorden.
Bey havde under sin sej llur fra TIRPITZ
udarbejdet sin operationsordre. der lå
tæt op ad Schniewinds ordrer. og som
dem forudså el destroyerangreb med
dækning af SCHARNJlORST som del mest
sandsynlige (33).

Fors pil til katastrofen.
Donitz besluttede. efter at have god
kendt operationens iværksættelse, at
underrette kampgruppens ledelse om
nodvendigheden af og formålet med
oprat ionen. Denne "underretning" fik
imidlertid form af en egen tlig ordre
med 5 punkter, I det første punkt klar
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De Io styrker sal overfor hinanden.

gjordes det. at operationen skulle være
en hjælp til hæren på Østfronten. l det
andet fastsloges det. at SUIARNIIORST og
des troyerne sku lle angribe konvojen. I
det tredje og fjerde punkt hed det:

I de t sidste punkt bestemtes det. at be
sætn ingerne skulle underrettes. og Do
nitz gav udtryk for. at han stolede på
deres angrebsvi lje (34) .

"3 . Taktische Lage geschickt und ll'a
gemmig auszuniitzen. Gefecht nicht
mit halben Erfolg beenden. Angepack
l e Lage durchschlagen. Griiste Chance
liegt in iiberlcgener Artillerie ; Scltorn
horst ". deshalb ihren Einsat: anstre
ben. Entsprech end Zerstore r ansetzen.
.J. Abbrechen nach elgenem Ermessen.
Grunds åtzlich Abbreelten bei Auftre
ten schwerer Streltkriifte."

Med denne ord lyd var der så ledes ikke
tvivl om. at Donitz og Seekriegsleitung
havde forkastet ideen om et destroyer
angreb. hvor SCIIARNIIORST alene skulle
tjene som dæk ning under destroyernes
tilbage tog efter angrebet. Ordren, der
var sendt fra Berlin kl. 1925. indløb
Gruppe Nord kl. 2009 . Den var også
sendt til Konteradmira l Bey, men nåede
forst ham på den anden side af midnat
(35). I Gruppe Nord havde man også
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Krydseren SIIEFFJELDq(SOUTllIIAMPTON-klassel1. 11.350 tonfuldt lastet, 30,5 knob,
hovedbevæbning 12 stk. 15 CIII kanoner:

modtaget vej rmeldingen for farvandet
sydos t for Bjomeoen:

"Southerl y gale. fo rce 8 - 9. sea 6 - 7.
0 11 26.12 veering lo southwest 6 - 8,
with heavy S. lY swell. Overeost with
ra in, visibility 3 - 4 miles, only inter
mittently improving lo IO miles. SI10W

fa l ls in Barenis Sea ," (36)

Den fungerende "Admiral Arktik" ,
Kapitån z. See Rudolf Peters i Nar
vik havde allerede kl. 1915 opfordret
Gru ppe Nord til at foran ledige ope
rationen afbr udt. "Luftwalfe" havde
meddelt, at rekognoscering var umuli g
på grund af vejret. Nogen mulighed for
at observere en eventuel slagskibsdæk
ning for konvojen eksi sterede så ledes
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ikke. Under disse omstænd ighed er be
sluttede Schn iewind kl. 2030 at opfor
dre Seekriegsleitung til at albryde ope
rationen . Stabschefen her meddelte,
at afgørelsen måtte træffes af Donitz,
som imidl ertid fastholdt, at opera tio
nen skull e gennemføres. Henvende l
sen fra Gruppe Nord resu lterede k!.
0 137 den 26. december i et signal fra
Seekriegsleitung til kampgruppen med
folgende ordlyd:

" /Yel1l1 Zerstiirer See nicht halten kOI1

nen, kommt Durchfilhrung Aufgabe
nach ArI Kreuzerkrieg mit "ScJWI"I/
horst " allein in Frage. Entscheidung
durch Befehlshaber" (37)

Konteradmi ral Bey var også kom-



met til det res ulta t. a t vejrforho lde ne
ikke var gunstige for e l angreb med
SClIARNIIORST, og at det i Gruppe Nords
og hans eg ne operationsordrer forud 
sa tte dest royerangreb næppe hell er
kunne ge nne m fores med he ld und er de
givne vejrforhold. KI. 21 16. hvor grup
pen endnu ikke havde forladt fjorden,
sendte han følgende signa l til Gruppe
No rd :

"lm Operationsgebiet voraussichtlich
Sil' 6/8. II'qf1i!ll l'el1l'elldllllg lers /årer
s /ark beeintråchtigt, Fahrtbeschrån
kung." (38)

Signa let nåede først Gruppe Nord i
Kiel kl. 0219 og Berlin kl. 0356 . For
målet med signa let var utvivlsomt at få
ope ra tione n aflyst. Med en s Bey ven
ted e på de t sva r. der aldrig kom, ind lob
5 pu nkts ordren fra Don itz .

Ka mpens t. fase.
Da Admira l Fraser den 24 . dec ember
b lev klar ove r. at konvoj .JW 55B var
under kon stant observat ion . meden s
RA 55A. der sna rt va r uden for fare
zo ne n. ojensynligt ikke va r bleve t ob
se rvere t af de tyske fly e ller ubåde. var
han overbev ist om. at .JW 55B snart
vi lle blive angrebet , og at angrebet
sa ndsynligv is vi lle bli ve gennem fort
af Sc I IARNII ORST. Konvojen v ar på dette
tids punkt kun 400 sømil fra A lten lj ord,
og var, bortset fra sin es korte, ubeskyt
let , hvorfor situationen kunne bli ve hi-

tisk , såfremt SCIIARNIIORST gennem fo r
te et angreb, for de 2 dækningssty rke r
kunne nå frem. " Force Two"s usæd
van lige udflugt til Kola havde lort til,
at afsej lingen fra Akurey ri med henb lik
p" at yde fjerndækning 10r .J W 55B var
blev et forsinket, og " Force One" var
stadig 400 sømil fra konvojen. Fraser
besluttede al beordre konvojen til at
gå på modsat kurs i 3 timer, ligesom
han satte farten op 101' " Force Two" til
19 kno b. Che fen for ko nvoj eskorten
og konvojens Cornmodore besluttede
imid lertid på grund af den svære so
at undl ad e kursæ ndringen . men satte i
stedet konv ojens fart op, hvi lket man
und lod at meddele Fraser (39) . Frasers
brud på radi otavsheden var usædvan
ligt. men ojen synligt et udslag af, at
han anså fordelene ved at holde kon
tak t med si ne underlagte enheder som
så store, at de langt op vejede risikoen
for, at signalerne kunne pejl es af fjen 
den . Han brugte da også flitt igt radi oen
til at lede sine enheder unde r resten af
operationen (40) . Som ovenfor nævnt

blev hans signa ler fakti sk opfanget af
den tyske B-Dienst, uden at de t fik no
gen ind flyde lse på de tyske dispositio
ner.

Dcn vestg ående konvoj RA 55A ville
passere Bjorn eoen I . juled ag, og ville
hereft er reelt væ re uden for fare , og
Fra ser bes luttede derfor at styrke .J W
55 Bs eskorte . Han beo rdrede derfor
chefen for RA 55As es korte til at de-
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tachere 4 store destroyere, MUSKETEER,
OPPORTUNE MATCIILESS og VmAGO til
JW 55B, således at dens eskorte nu
kom til at bestås af i alt 14 destroyere
(4 1).

I lobet af natten mellem den 25. og 26.
december havde "Force Two" kurs mod
ost, og kl. 0339 meddelte Admiralitetet
Fraser, at SCl IARNIIORST sandsynligvis
var stået til sos. KI. 0400 2.juledag var
JW 55B ca. 50 sømil syd for Bjorne
oen på kurs ostnordost og fart 8 knob.
"Force a ne" under Vice-Admiral Bur
nell befandt sig ca. 150 somil ost tor
konvojen på en sydvestlig kurs, der
sandsynligvis ville give kontakt med
SCIIARNIIORST,såfremt den elier afgang
fra Altenfjord styrede mod nord, hvil
ket netop var, hvad Bey gjorde. "Force
Two" befandt sig ca. 210 somil sydvest
101' konvojen på kurs ost til nord og fart
24 knob. Vinden var hård fra sydvest,
og der var kraftig so fra sydvest. KI.
040 l brod Fraser på ny radiotavsheden.
idet han beordrede såvel Burnell som
chefen for konvojeskorten, Captain
McCoy til at melde deres positioner.
Samtidigt opgav han sin egen position.
Han kunne nu konstatere, at chancerne
for at afskære SCltARNIIORST på vej til
bage til Norge var stigende, hvorimod
han stadig ville have vanskeligheder
med at nå frem for at beskytte konvo
jen. Han fastholdt imidlertid, at konvo
jens sikkerhed måtte komme i forste
række, hvorfor han kl. 0628 beordrede

konvojen på en mere nordlig kurs, lige
som Burnelt blev beordret tiI at nærme
sig konvojen for at stotte den (42).

Konteradmiral Bey havde i nattens lob
modtaget forskellige forsinkede mel
dinger om konvojens position, ligesom
han havde fået en meget forsinket mel
ding om, at der ikke var tunge enheder
indenfor 50 somil fra konvojen. KI. ca.
0700, hvor han regnede med at være
i nærheden af konvojen, ændrede han
kurs til sydvest 10 1' at lede efter konvo
jen , og han beordrede sine 5 destroyere
til på sarrime kurs at danne en sogelinie
med ca, 5 sømil mellem hver enhed og
ca. IO somil foran SCIIARNIIORST (43).
Denne disposition betod, at destro
yerne nu havde kurs direkte op i vind
og so, og måtte reducere farten til IO
knob.

KI. 0815 havde Burnett for at nærme
sig konvojen ændret kurs til nordvest
og aget farten til 24 knob, og kort et:
ter kl. 0829, hvor SCJl ARN JlORST faktisk
kun var ca, 30 somil fra konvojen, fi k
BELFAST radarkontakt i pejlingen vest
til nord på en afstand af ca. 25.000
yards.. Afstanden formindskedes hur
tigt, og kl. 0921 kunne SHEFFlELD sende
signalet "Enemy in sig/il . m llge 13.000
yards", BELFAST affyrede en lysgranat.
og kl. 0929 beordrede Burnell ilden
åbnet. Det var kun NORFOLK, der var i
stand til at åbne ild mod SCl IARNIIORST.
idet den på grund af krydsernes forma-
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tion (så ka ldt quarterli ne ) maskerede
ilden fra de 2 andre krydsere. Den
britiske beskydning overraskede oje n
synligt det tyske slagskib. der i mod 
sætning til de britiske krydse re ikke
havde sine radarapparater i gang (44).
SCIIARNIIORST drejede nu mod syd. idet
den besvarede den britiske beskyd-

vurd ering . at den tyske admi ral nu ville
forsoge et angreb på konvojen nord fra .
Kl. 1000 drejede de briti sk kryd sere
mod nord vest . og kort efter mistedes
kontak ten til det tyske slagskib. Kl.
1044 meddelte Burnen Frase r. at han
havde mistet kontakten med SCIIARN
1I0RST. men nærmede sig konvojen .

D UM: or YORK i norskefarvande den 8 juli / 943. Fotofra selve artilleriduellen
med Sctusxnonsrfindes sikkert ikke. da del f oregik i totalt morke. (KINGGEORGE
V-e lass Batt leships - Y. E.Tarrant)

ning , men kun fra agterste tåm, De
britiske krydsere fulgte efter i drej et.
men det tyske slagsk ib oged e med en
fart af 30 knob hurt igt afstanden. Kl.
0955 drejede Bey til en nord lig kurs
ude n samtid igt at ændre sine destro
yeres kurs. Burnet t, der endnu havde
radarkontakt med SCHMNIIORST. be
sluttede at opgive jagten. og i stedet
slutte sig til konvojen. idet det var hans
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Under den kortvarige kamp havde bri
tiske krydse re ikke lidt skade. hvori
mod NORroLKhavde opnået en træffer.
der beskadigede SCHARNHORST'S radar
(45). Bey, de r nok havde savnet sine
destroyere und er den kortva rige kamp.
beordrede kl. 1027 destroyerne til at
slutte s ig til ham på kurs 070 med 25
knobs far t (46) . Allerede kl. 1158 op
gav han denne koncentration. og beor-



drede des troyerne til at fortsætte efter
sogningen af kon voj en . Kap iran z. See
Jo hannesson ændrede herefter kur sen
ti l vest , og passe rede kl. ca. 13 fakt isk
konvojen i IO somiis afst and uden at
observere de n.

Kampens 2. fase.
KI. 0930 havde Fraser beo rdret kon vo
jen på en mere nordl ig kurs, og samti 
digt havde han beord ret esko rtechefen
til a t detachere 4 store destroyere til
s totte for "Force One", Capta in McCoy
det acherede de 4 destroyere under
Comman de r Fish er, so m han var blevet
fo rstærket med fra RA 55As es korte.
Kort e fter beordrede Fraser konvojen
ti lbage til nordostl ig kurs. KI. 1050 var
" Force Two" på pla ds \O sornil foran
konvojen, og de 4 destroyere var i po
sition som eskorte for krydserne (47).

Den omstænd ighed, at Bumett havde
opgive t forsoget på at skygge det ty
ske slagskib, bekym rede Fras er, der
kl. 1103 se ndte folge nde signal til Bur
nett :

..Unless touch COIl be regalned by some
unit there is I/O chance af 11I.1' f illdillg
the enemy." (48)

Et andet problem var oliebeholdnin
ge n i hans destroyere. Han måtte snart
tage stilling til, hvorvidt han skulle
fortsætte til Ko la, e lle r om han skulle
vende om. Hvis SCII AR NII ORST allere-

de havde sat kur sen tilb age til Norge,
hvad man ikke kunne udelu kke, ville
der ikke være nogen ide i at tage den
risiko, de r va r for bunde t me d at gå til
Ko la. Prob lemet blev hurt igt lost, idet
Burnett havde haft re t i s in vurderi ng.
KI. 1205 fik BELrAST på en afstand af
13.000 yards en uiden tificeret radar
kontakt, der sandsynligvi s va r SCIIARN
1I0RST på vej til at angr ibe konvojen
nordfra, og kl. 122 1 kunne SIlEFFlELO
se nde del traditionelle signal:"ElleIllY
in sigth". Burnett kunn e herefter hur
tigt beordre ilden åbne t på en afstand
af 11 .000 ya rds . De 4 destroyere blev
beord ret til at udfore torpe doangre b,
men den omstændighed, at Burn ett for
a t nænne sig fjenden havde beordret et
drej mo d ost, betod, at destroyerne nu
var på bagbords bo v af krydserne, og
da SCIIARNIIORST også denne ga ng fore
tog e t kraft igt drej for at unddrage sig
beskydn ingen, kunne destroyerne ikke
komme i skudpos ition. I de folgende 20
minutter udspandt de r sig en ildkamp
me llem SCIlARNIIORST og de britiske
krydsere, hvor SCIIARNIlORST med sit 28
cm. batteri opnåed e 2 trænere på NOR
FOLK, hvis ene 20 cm . kanontårn ble v
ukampdygtigt , ligesom alle dens rad ar
ap parater, bortset fra ee t , blev ode lagt.
SIIEFFl ELO blev også beskadiget, me n
kun i lettere gra d (49). Efte r de n korte
ild kamp undveg SCIIARNIlORST under
hoj fart på en sydos tlig ku rs mod AI
tenfjorden .
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Kampens sidste fase.
I de næste 3 timer skyggede de britiske
destroyere på radarafstand SCIIA RN
IIORST under dens tilbagetog på sydost
lig kurs. der ville fore den lige i armene
på Admiral Fraser og "Force Two", der
med hoj fart var på vej osto ver. Kon
teradmiral Bey havde øjensynligt op
givet enhver tanke om at anvende sine
destroyere, idet han kl. 1418 beordrede
dem til at afb ryde operationen og soge
mod Norge (50).

KI. 161 7 skete det nu uundgåelige,
DUKE Ol' YORK fi k på 22 somiis af
stand mod nordost radarkontakt med
SCII ARNIIORST. Afstanden formindske
des hurtigt, og Fraser gav sine 4 de
stroyere ordre til at gå i position for
torpedoangreb. men gav samtidigt
ordre til, at torpedoangreb ikke måtte
gen nemføres, for det blev beordret fra
fl agskibet. Meningen med dette forbud
var, at Fraser ville undgå, at det tyske
slagskib, når den blev beskudt. foretog
und vige lsesmanøvrer, der samtidigt
kunne odelægge et igangværende tor
pedoangreb. Tilfojelsen betod , at de
stroyerne gik glip af lej ligheden til et
overraskelsesangreb på slagskibet, der
ikke brugte radar. og som derfor ikke
var klar over "Force Two"s nærhed
(5 1).

KI. 1650 blev SCII AR NIIO" ST illumineret
med lysgranater fra BELFAST, og både
D UKE ar Y ORK og Jt\ i\IA ICA åbnede ild

på 12.000 yards afstand. SCHARNIIORST
blev utvivlsomt overrasket, idet ingen
af dens kanontårne var drejet (52).
SCIIARNIlORST drejede nu hårdt bagbord
over til nordlig kurs, fulgt af "Force
Two", og derefter igen mod ost, igen
fulgt af " Force Two", Burnetts kryd
serstyrke. der var blevet reduceret til
2, lordi SII EI'I'IELD havde beskadiget
en skrueaksel, åbnede nu også ild fra
nord, og spærrede således vejen mod
nord for SCIIARNII ORST. Samtidigt søgte
de britiske destroyere at komme i po
sition 10 1' torpedoangreb. I de folgen
de I y, time foregik en ildkamp, hvor
SCIIARNHORSTS hoje 111Ft betød . at de
britiske destroyere ikke kunne komme
i angrebsposition. og at Burnells kryd
sere kom uden for rækkevidde, Ilden
fra SCII ARNIIORST, der forst havde været
noget usikker, blev efterhånden ube
hageligt effektiv, og 2 af dens 28 cm
granater gik gennem masterne på DUKE
Ol' YORK, På et vist tidspunkt syntes der
at være risiko for, at SCIIARNIIORST på
grund af sin hoje fart ville undslippe.
Med den ogede als tand blev ilden fra
DUKEOl' YORK'S36 cm batteri mere el:
fek tiv, fordi de granater, der tra f, ramte
fr a en mere lodret retning, og der
for med den storre gennemslagskraft
kunne forvolde storre skader. DUKEOl'
YORK'S ild odelagde to af hovedarme
ringens tårne og et af 15. cm tårnene.
KI. 1820 blev SCII ARNIIORST ramt af en
36 cm granat i det ene kedelrum. Den
ne skade forte til en betydelig nedsæt
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telse affarten. og de britiske destroyere
fik mulighed for at komme i angrebs
position. DUKEOl' YORK holdt kI. 1824
inde med skydningen og drejede mod
sydost (53).

KI. 1840 var destroyerne nået ind på

en afstand af 5 somil, SAVAGEog SAU
MAREZ kom ind fra nordvest. og blev
heftigt beskudt af SCIIARNflORST'S let
tere artilleri. De 2 destroyere illumine
rede det tyske skib med lysgranater. der
eksploderede imellem dette og de 2 an
dre destroyere. Sconnor- og STOrm, der
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kom op på den anden side af SCHARN
1I0RST. Disse blev utvivlsomt blændet,
men belysningen betod også. at man i
SCII ARNIIORST ikke var opmærksom på
disse 2 destroyere, som kom ind på ca.
J .OOO m. afstand (54). Forst kl. 0649
blev SCORPION og STOR]) observeret.
Det tyske skib drejede hårdt styrbord
for at dreje væk, men på trods heraf
lykkedes det SCORPIONat ramme med
en af sine torpedoer. SCIIARNIIORST'S
drej gav også SAUMAREZ og SAVAGE
chancen for torpedoskud. og de affyre
de i alt 12 torpedoer, hvoraf formentlig
J var træffere (55).

Det tyske slagskibs nedsalte fart betod.
at DUKEOF YORKog JAMAICAnll nåede
op igen fra sydvest. og de åbnede ild
på en afstand af ca. 10.000 m. Rear
Admiral Bumerts krydsere kom også
op og deltog i beskydningen, ligesom
Burnetts 4 destroyere splittedes i 2
grupper, der angreb med torpedoer fra
hver sin side.

KJ. 1906 beordrede Fraser JAMAICAog
BELFASTtil at gore en ende på SnI ARN
1I0RST med torpedoer, og kl. 1945 sank
den efter at være blevet ramt af for
mentlig 11 torpedoer, lJ af DUKE Ol'
YORK 's J6 cm Granater og mindst en

Lysgranater over S CIIARNIIORST. Heil så tæt på hinanden som de to slagskibe vises
her på tegl/il/gel/ \'Ol' de ikke i virkeligheden.
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snes træirere ITa de bri tiske krydsere.
Kun 36 overlevende blev redde t (56).

Afslutning.
Ma n kan efterfølgende undre sig over
nogle afde tyske dis posi tioner i forbin 
delse med Op erat ion " 0.' 1Ii"O/1/". Forst
kan de t undre. at Don itz fastho ldt ope
ra tionens ge nnemforeise ude n nogen
form for sikke rhed 101', at konvoj en
ikke var dækket af et brit isk slagskib,
der i givet fa ld artilleri sti sk ville være
SCIlARNIlORST overlegent. Dernæst kan
det også undre, at han ga nske und er
kendte indsigel serne fra che fen for
Gruppe Nord. Forklaringen synes kun
at kunne væ re en overbevi sning hos
ham o m, at flåden på en elle r anden

måde måtte vise sin so lidarite t med den
hårdt træ ngte tyske hær på den russiske
front (5 7). Man kan også undre sig over
Konteradm ira l Bey s dispositioner.
Hvis han havde beholdt sine destroye
re hos sig, ville kampgruppen artilleri
s tisk have været overlegen i forho ld til
Renr-A dmira l Burnett s kry dsere i det
forste sammenstod. ligesom disse ville
væ re udsat for faren for torpedoangreb .
Han vill e have haft en reel mulighed
for at nedkæmpe den briti ske kry d
serstyrke og derefter angribe konvo
j en . Destroyernes tilstedeværelse ville
også i det andet sa mme nstod med de
britiske kry dsere have gi vet Bay bed
re muligheder for at skade konvojen.
Ende lig kan man spørge. hvorfor han

Overlevendefra S CHARNI/ORST. Ud af en besætning på 1803 mand overlevede kun
36. Gennemsnitsalderen for disse var 11 år! (Die Schlachtschi ffe der SCIIARN
HORST-Klasse -Koop/Schrnol ke)
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ikke. selv om han manglede sine de
stroyere. foretog et angreb på de briti
ske krydse re med sit ove rleg ne artilleri
(58 ), Det kan ligeledes give anledning
til forundring. at han unde r sin retr æte
sej lede på sydost lig kurs. i stedet for
at holde mere mod vind og so, Herved
ville han forment ligt have kun net lobe
fro Burnells krydsere (59) Fra tysk side
begrundede man det magre resultat af
opera tionen med en henvisning til den
britiske radartekniks overlegne kvali
tet (60).

Sænkningen af SClIA RNlIORST ændrede
igen det stra tegiske billede. Så længe
T,RP,TZ var uka mpdygtig. behovede
Home Fleet ikke at tage hojd e for mu
lige angreb på de arktiske konvojer fra
tunge tyske enheder. ligesom man heI
ler ikke behovede at nære ængstelse
for. at en eller flere af de i Nordnorge
stationerede tunge enheder ville fore 
tage raids mod de allierede forsynings
linier. Home Flee t blev derved friere
stille t. Hertil kom . at der nu blev større

muli gheder fol' at frigo re tunge briti
ske enheder til op byg ning af en br itisk
flåde til deltagelse i krigen i Sti llehavet
(6 1)

No ler:
Folgend e litteratur er anvendt ved ud
arbejdelsen af artiklen :

Correlli Barnets: Engage the Enemy
more close ly. London 1991
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Neutralitetskrænkelsen ved Bjerregård
1. september 1917

Strandfoged P. cu« DalIl
(ti lsendt af Soren Norby MAB )

Den I. september 1917 om morgenen.
blev vi vækket ved en voldsom
kano nade thi havet. Min tilder råbte
ind ad sovekammcrdorcn til mig. at jeg
skulle lobe op og se hvad de lavede.
Det var en smuk septembermorgen
med flov vestlig Vind. Jeg lob så
stærk t je g kunne mod Havet. Del' val'
et overdøve nde spektakel fra nordvest.
Folk lob mod havet fra alle ejendomme
i Byen.
Da jeg var nået halvvejs derned.
begynd te granaterne at ryge ind over
klitterne, hvor de eks ploderede. Jeg,
og alle, del' val' undervejs til havet,
vendte og lob så hurtigt vi kunne fol'
at komme i dækning for granaterne.
Jeg nåede velbeholdent hjem. I læ af
gården fulgte vi nu i den kommende
halve time med i det dra matiske
skuespil. Vi kunne over klitte rne se
masterne af 4 strandede skibe. 2 med
100 alens mellemru m lige vest fol'
gården, og 2 mere nordligt. Samtidig
kunn e vi gennem klitslugterne se
masterne af hur tigsejl ende skibe, som
overdækkede byen med granater.
Gm l. Bjerregård val' den enes te gård.
hvor der val' installeret telefon . Vi
havde 3 telefon er, statstelefonen,
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redningsteleion en og fæ rgeriets tele
Ion.
Alle telefoner kimede. Vore nabobyer
val' jo interesserede i vor skæbne. Da
vi slet ikke kunne bedomm e. hvor
sto re kampstyrker. del' val' engageret,
lob je g ind og tog rednings telefonen
for at blive orienteret om hvad del'
foregik . Min onke l. opsynsmanden
ved redningsstationen i Haurvig,
tog den. "Skyder de ikke hele byen
ned'?" næsten råbte han. "Jo, det ser
snar t sådan ud" svarede jeg, "hvad
er det der foregår'?" Min onkel havd e
fra klitbakkerne i Haurvig den bedste
oversigt. 8 store engelske torpedob åde
havde fra nordvest jaget 4 armerede
minetrawlere og 2 undervandsbåde,
hvoraf de fire mineskibe var strandet.
Denne meddelelse bero ligede mig
betydeligt , fol' når tyskerne val' så
underlegne , at de val' flygtet ind på
revlerne, målte man gå ud fra, at del
hensynsløse bombardemen t af byen
snart vi lle ophore.
Hvorvidt, der val' sket ulykker i
Bjerregård kunne jeg ikke udtale mig
om. Byen val' næsten dækk et af et
røgtæppe fra de mange gra natnedslag.
Hvordan stillingen val' ombord kunne
jeg ikke sige noget om. men jeg
meddelte min onkel, at vi kunne se
tyskern e i stort tal scge læ i havklitt erne.



Onkel fortalte , at han telefonisk havde
rekvireret politi, læger og ambulancer
fra Ringkobing. Jeg gik ud til mine
forældre og de ovrige af gårdens folk
og fortalte, hvad jeg have fået at vide
i teleIon en. Vi iagttog i spænding
begivenhedernes videre udvikling.
Granaterne kom i sa lver, de faldt både
på klittangen og i fjorden, hvor de
opsendte store vandsoj ler. Nog le slog
ned på Tipper- og Værnege. ja de faldt
helt ovre i den ostlige del tæt til Fahlen
kro.
To vandflyverm askiner, som horte
til den tyske kamp styrke, floj under
kampen i lav hojde over engene og
fjorden for ikke at blive skudt ned.
Pludselig efte r en halv times forlob
hørte bombardementet af klittangen
op. Ilden blev rettet mod de strandede
skibe, med det resultat, at der gik ild
i to af dem, nemlig det næst-sydl igste
og det midterst e. Jeg blev omgående

"- - ---- _-::-=:--
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sendt til havet for at skaffe et overblik
over situationen. Da jeg var halvvejs,
eksploderede minetrawleren " Heinrich
Bruns", Eksplosionen var så voldsom,
at der floj store plader af skibssiden i
retning af gården. Ved eksp losionen
udviklede der sig en mægtig rogr ing,
storre i diameteren end vor gård.
Rogringen drev med den flove vestlige
vind i 200 meters hoj de ned mod Gml.
Bjerregaard og videre ud ove r fjorden .
I ekspl osionsøjeblikket modt e jeg de
første tyske re, der kom bærende med en
tilskadekommen matros. Da rogringen
drev ned over os råbte tyskerne, " Der
Spuns". Jeg forklarede tyskerne, at de
skulle bære den tilskadekomne ned
til gården og skyndte mig videre. Ved
havet mødte mig et syn, jeg aldrig har
set magen til. Inden for en strækning
af 4000 alen stod der 4 strandede
dampskibe, hvora f de to brændte, Jeg
så nærmere på de to sydligste skibe,
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Den elle afde fire trawlere på grund lili/ol' kysten i nærheden afRingkabing.
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som stod på inderste revle 50 m fra
hinanden. Så vidt jeg kunne skan ne,
var der ingen folk ombord på dem.
Lige ud for de to skibe lå 2 drægtige ,
spejlbygge de skibsbåde og syd derfor
to redningsfl åder, Man kunne se, al
tyskerne var løbet direk te fra både ne og
fl åderne og op i klitterne til dækning.
Meden s jeg stod på stranden, gik
der signa lraketter op fra det andet
brændende damp skib" Rintelen", som
stod midt for byen. Jeg måtte formod e,
at der var folk ombord, og skyndte mig
hjem. Her varde straks klartil at kore ud
med raketapparaterne. Vi korte direkte
mod den brændende trawler, og ved
ankomsten brændte skibet. så det var
rodgledende. Der var ingen mennesker
at se om bord , og da forho ldene var
således. at der også kunne ventes
en eksplosion, forlod vi "R inte len" ,
Vi havde bemærket, at man også her
havde benyttet både og rednin gsflåde
til landgangen. Vi traf folk, der mente,
at alle var i land. Signalraketterne må
være blevet antændt af branden.
Ved ankomsten til den nord ligste
stranding konstaterede vi, at besæt
ningen her havd e være t udsat for
betydeligt storre fare ved landgangen,
end de ovrige 3 besætninger. Skibet
her stod til at begy nde med på anden
revle og rednin gsbåden var ramt af en
granat og var ubrugel ig.
De af besætningen, som ikke kunne
være på flåden må alle omgående være
sprunget i havet , da de ikke under disse
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forh old kunne blive om bord. Selvom
havet var forholdsvis roligt, havde den
sydgående kyststrom dog fort dem ca.
200 meter sydpå.
Flere af skibsbesæ tningen var forkom
ne. Inde i klitterne arbejd ede nogle tys
ke matroser med genoplivningsforsøg
på en druk net matro s. Vi fortsatte
oplivnings forsogene, men kunne for
stå på tyskerne, at der ikke var nogen
chance længere og opgav det. Strand
foged Ottosen hentede liget hje m til
sin gård.
Medens vi opholdt os ved den nord lig
ste stranding, kom de to undervands
både, som havde ligget neddykket
under kampen, op tiloverlla den. De
gik ganske langsomt tæt ind til kysten ,
besætningern e kom op og placerede sig
langskibs på dæk ket. Her var der en tid
signalforbi ndelse med en tysk officer
fra en haj klit, hvorefter folkene på de
to undervand sbåde svang huerne som
farve l til kammeratern e inde på land.
Undervandsbådene opdykkede sydpå
langs kysten. De to vandIlyvemask i
ner kom, så snart skydningen var forbi,
tilbage til krigsskuep ladsen. De floj så
lavt ind over klitterne, at de skræmte
vore heste. Vandflyvemaskinerne for
svandt sam men med undervandsbåde
ne, som de naturligvis skulle rekogno
sce re for.
Englænderne gik mod vest. De lyske
marinere var for de Ilestes ved
kommende sagt ned til byen, da
skydningen ophorte. og de befandt



sig så at sige på alle ejendomme i
Bjerregård. hvo r de kom i tort toj og
fik forplejning.
Ved den nordligs te stranding. hvor
vi opho ldt os. var der enke lte hårdt
medt agne matroser, som lå i klitterne.
Det var særl ig den lange svo rn metur,
som havde afkræftet dem . De blev
fort ned til gå rde ne i den nord lige
del af byen. Så vidt vi kunn e skø nne.
var der ingen mennesker ombord i
skibet. men da Haurvig redningsbåd
ankom til strandingsstedet. fik skibets
kaptajn, som opho ldt sig på stra nden,
lyst til at komme ombord igen , hvad
redningsmandskabet dog ikke kunne
ind lade sig på. Raketapparaterne skulle
nu kores hjem igen.
Da der hjemme på gå rden ikke var
andre end min ga mle bedste fader og
vor unge karl, bad min fader mig om
at lobe igennem kli tterne hjem. På
de n måde kunne jeg ko mmer hj em for
vognene. Vi var klar over, at gårdens
ce ntrale stilling med hen syn til telefon
ville betyde, at vi kom und er et voldsomt
pres. Min fader bad mig om. så snart
jeg kom hjem, at sende et telegram
til bestyreren for redningsvæsenet. så
han ku nne få et nogenlunde autentisk
indtryk af begive nheden . Jeg sendte
folge nde te legram: " Fire tyske
torpostskibe stra nde t ves t og nordvest
for stationen. Bye n overd æn get i 20
minutter med granater fra en engelsk
fl åde, så snart skydningen ophorte,
fortes raketapparaterne til stranden.

men samtlige besætninger, ca . 100
mand. var da kom met i land. en man d
var druknet, hvor mange dræbte kendes
ikke".
Det var ellers gået udmærket hjemme
i de par timer. vi var på stranden.
Der var selvfølgelig vo ldsomt pres
på tele fonen. Den syge mand , som
jeg mod te, da jeg lob til stranden,
var anbragt i m in seng. Herredsfoged
Fabricius og herred sfuldmægtig Kier
bo med flere fra Ringkobing ankom
nu. og samtidig bes laglagde justits
ministeriet telefonledningen fra
Gml. Bjerregård til Ringk øbi ng, idet
herredsfogden omtrent hele dagen
var i forb indelse med mini steri et.
Embedsmændene skulle have auten
tiske, det aljerede oplysninger om
den grove neutral itet skræn kelse og
samtidig folge begi venhedernes videre
udvikling.
Ved middagstid anko m 5 tyske
torpedoja gere. Vinden var begyndt
at friske op fra vest, og soen rejste
sig. De tyske torpedobåde lagde sig
ud for de strandede skibe. Ud 101' de
syd ligs te to skibe blev en red ningsbåd
bema nde t med IO mand. so m roede
ind til den sydl igste trawler. "Crefe ld",
Her gik de ombord og smed en
levende og en dod gris i havet. Den
levende svorrunede i land. og den
dode dre v i land. Dere fter gjorde de
IO marinesold ater fra torpedobåden
land gang på kysten. Samtidig blev der
fra en anden torpedob åd fire t en jolle

33



ned til den nordligste trawler med en
mand om bord. Jollen kæ ntrede. da den
kom ind i brændingen. og medens man
fra torpedobåden halede jollen til borde
igen, svommede matrosen i land, hvor
redningsfolkene fra Haur vig hjalp ham
ind .
Så snart den ny land gang kom til
Justi tsminister iets kend skab , blev
der udstedt ordre til, at tyskerne ikke
måtte forlade kysten igen . Jeg blev
af herredsfoge d Fabricius sendt til
stranden for at aflevere ordren til
herreds fuld mægtig Kiorbo. Han
læste ordren op for de IO torpe
dob ådsmarin ere. Lojtn anten bad
Om lov til at signalere delte ud til
torpedobådene, samt at få lov til at
uskadeliggore nog le tidsbom ber, som
de havd e i redni ngsbåden . Det fik han
lov til. Der var efterhånden kommet
så mange tilskuere til det syd ligste
strandingssted. a t det kneb med at
ho lde så stort et stykke af stranden fri.
at tidsbombem e kunne uskadeliggores.
Det gik dog fint, der var 3 bomber, og
de var indst illet på at de g ik med et
minuts mellemrum. Jeg tor nok anty de,
at der blev mere plads ved de to sids te
eksplosioner.
De IO tyskere fik ordre til at folge med
mig hjem. De havde ingen middagsmad
fået, så der blev bagt en stor æggekage
til dem, og der var hojt humor. Jeg
antager, at det var ved l -tiden, j eg var
ved stranden med intern eringsordren til
torpedob ådssoldaterne . Jeg har aldrig
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for eller senere set så mange folk på
Bjerregård strand. Der var mennesker
alle vegne på havkli ttern e inden for
de strandede skibe og på stra nden ved
hvert af de strandede skibe.
I de tidlige morgentimer var kampen
se t og hort mange mil ind i landet , og
ly gterne var nået endnu læn gere . Ved
Nymindegab gik foruden færgeriet
næsten alle disponible både i fæ rgefa rt
hele dagen. Fra Bork kom man ge
roende tværs ove r fjorden, og langs
klitten nordfra kom der et stort antal
cy klister. Bor tset fra læger og øvri ghed.
tror jeg ikke der var mange korende, da
ben zinrat ioneringen virkede. Der var
dog enk elte journalister på motorc ykel.
Ved to-tiden kom damp skibet "P rins
Hamlet" , der lagde til ved gro nne Odde.
Da de lave enge stod i vand sjap. måtte
alle af med sko og strøm per, men de
tog det med hojt humo r. Jeg var sendt
derned med en beske d til amtmand
Hårlev, so m var bland t passagerern e.
Da man ude på torpedob ådene havde
fået besked om, at de landsatte folk
var interne ret, forlod fartojeme kysten,
og stod sydves t ud. Deres mission har
sikkert været at bjerge skibene eller a t
odelægge dem, me n nu da det på grun d
af vind og so var mislykkedes, var
det på en måde en lettelse at se dem
forsvinde. Den mulighed var til stede,
at englænderne kunne kom me igen.
Det danske inspektionsskib "A bsalon"
var kommet fra Esbjerg, som vag t for
vor neutralitet og lå nu på sin ensomme



post, mens vind og so tiltog.
Herredsfoged Fabricius havde her
på Gml. Bjerregård en trav l dag. Der
skulle skaffes en nogen lunde autentisk
skildring af neutralitetskrænkelsen. og
man skulle have klarlagt, hvor mange
mennesker, tyskerne havde mistet.

bom benedslag. Der skele dog storre og
mind re skader f.eks. i Kr. Kristensens
gård i del nordlige Bjerregård. hvor
flere grana tnedslag i stuehusets nærhed
splintrede vindueskanne og ruder og
kvindfolkene var stærkt chokerede.
AI byen slap så let, sky ldtes nok den

To afde strandedefartoj er

Det viste sig hurtigt, at Bjerregård
by var sluppet mirakulost heldigt
fra bombardementet. Ingen af byens
beboere var dræbt eller såret. Hele byen
havde være t udsat for grana tneds lag.
del var overvejende IO cen timeler
sprænggranater. som var brugt. Der
benyttedes også 20mm sprænggranater.
som væsent ligt var tidsindstillede og
eksploderede i lulien. Ingen afgårdene
var direkte raml, men mange steder i
gårdenes umiddelba re nærhed var der

omstændighed, al folk enten var i læ
eller kom i læ.
Under selve kampen faldt en kreperet
IO cm. granat lige nord for vor
vippebrond. den lå på jorden og
skinnede som solv. Vor unge karl, som
stod i læ sammen med os. lob ned og
bojede sig over den. hvorefter han
lob tilbage. "Hvorfor tog du den ikke
med?" spurgte jeg ham, "den kogte"
svarede han. Han havde spy ttet på den.
Senere da den var afkølet, tog vi den
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hjem. men samme eftermiddag tog
amtmand Hårlov den so m autentisk
bevis for neutral itetskræn kelsen . Jeg
fandt senere andre kreperede granater.
som jeg har ståe nde som souvenirs.
Syd for vo re gård blev et får dræbt
af en 10 cm. sprængg ranat. I fjord en
faldt der en regn af gra nater. Da der
på grund af de t tidl ige tidspunkt ingen
fiskere var på tjorden. ske te der ingen
skade. En de l jægere var i farezonen .
men slap dog nådigt fra det. derimod
druknede -I heste. som blev skræmt ud
i fjorden.
Var Bje rregårds folk sluppet miraku
løst held igt fr a bombardementet .
gjorde det samme sig også gæ ldende
for tyskernes ved ko mmende. Kun
fire syge var sendt på sygehuse t i
Ringkobing. Tyskerne var spredt a lle
vegne og blev ivrigt interviewet af
journalisterne. Mange af marinerne
havde de ltaget i Jy llandslaget og
fremv iste gerne deres Jernkors. Man
kun ne ikke undl ade at have en vis
beundring for diss e mennes ker, som
havde overl eve t verdens storste søs lag,
og nu var s lup pet mirakul ost held igt i
land trods den store overmagt.
Det eneste tyskerne savnede, var
ojensynligt tobak. Vi havde på
strandpladse n et stort parti plan ker
liggende klar ti l auktion . Oven på disse
planker havde tyskerne spredt deres
tobak til torring. idet det var blevet
blodt ved landgan gen, men trods
ihærdigt arb ejde ville tørringen ikke
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lykkes. Denne mange l blev på nogen
måde afhjulpet af de mange tilskuere,
enten med en cigar eller en cigaret ell er
et pibestop. Alt blev modt aget med
taknemmelighed .
Så snart herr edsfoged Fabricius an
ko m til Gml, Bje rregå rd, forl angte han
at tale med den tys ke chef Vi vidste
ikke hvor han var, men fandt ham hos
Toldopsynsm and A. Hejde. Han ko m
om gående til stedet. Han havde fået
tort toj henne hos Hejde og havde
afslutte t påklædningen med at have
skjort en uden for buksern e, hvad vi
morede os over. Han præsenterede sig
SOI11 overløjtnant Tuuns, men udover
at han var eskadrens che f og fører af
"Crefeld" , ville han ikke udtale sig, for
den tyske konsul kom til stede.
Konsu l Laursen kom med hestekoretoj
og nåede ikke frem for 2-tiden, man IHI

varoverlojtnant Tuuns villig til at udta le
sig. Han forta lte, at han var chef for de
fire strandede forpos tsk ibe "Admiral
von Schrøde r", "Rinteln" , " Henr ich
Brun s" og "Cre feld", og at den samlede
besætning udgjorde 99 mand iberegnet
officerer, Floti llen havde station på List ,
hvorfra den var gået ud for at eskortere
de 2 undervandsbåde nordpå. På hoj de
med Årgab var de blevet angrebet af
8 engelske destroyere. Minefartojerne
flygtede ind på danske te rritorium. men
da eng lænde rne fortsa tte beskydnin
gen gav che fen ordre til at styre sydost
tor at afg ive det mindste mål for
fjenden. De holdt ku rsen ti l de stodte



på rev lerne ved Bjerregård.
Til herredfogedens spørgsmål, om
hvorvidt alle var reddet så nær som den
druknede matros kunne overloj tnanten
ikke udtale sig. Side n landgangen havde
han ingen mulighed haft for at holde tal
på folkene, da de var spredt over hele
byen. Herredfogeden og overloj tnanten
blev enige om, at den sikreste måde
vilde være, at alle tyskerne modte på
Oml. Bjerregård . Selv om man var
klar over, al den helt overvejende del
af besætningen var reddet, hældt e man
dog hele dagen til al den anskuelse, at
der kunne være savnede, men henimod
anen, da alle skibbrudne var nået frem,
kunne det konstateres, at tyske rne kun
havde mistet den ene mand .
Det var oprindel igt meningen, at de
lyske soldater skulle sejles til Ring
kobing om aftenen . Sandpumperen
"Nymindegab" afgik til Bjerregård
havn for at tage de strandede sofolk
om bord, men da del mod ane n salte
ind med el voldsom regnvejr og tilmed
blæste stærkt op, fandt man det ikke
forsvarligt at bruge den mørke nal til
sej ladsen.
l lobet af aftenen var der til Oml.
Bjerregård ankommet en afdeling
infanter i på 35 mand til bevogt
nings tjenes te under lojtnant Falkentofts
ledelse. Da de dansk e soldater ankom
til Om l. Bjerregård, var vi helt gået ud
for proviant, og soldaterne var sultne
og udkorte efter marchturen. Vi målte
have eks tra færge efte r provianl.

Det var ene rhånden blevet hen på de
små timer, og del m åtte sørges for
natlogi til de mange men nesker. På
Oml. Bjerregård var prob lemet særlig
vanskeligt, fordi mange af tyskerne
fra den nordlige del af byen ikke
kunne komme tilbage for uvejret, de
målte blive her. Problemet blev dog
lost, det var trods alt sommerdage.
Herredsfogden og så mange afgæsteme
som muligt fik gæsteværelserne.
Tyskerne dannede vi soveværelser
til inde på gulvene i laden, og til de
danske solda ter blev der redt halm i den
lille porl. Da jeg og vor unge karl ud
på a ltenen søgte logiplads, traf vi flere
steder i udhusene fremm ede, som ikke
havde anden mulighed end at snige sig
ind på gården. Alle tog del primitive
logi med tilfredshed , trætte og sovnige
som de var. Men var gæs teme trætte,
så var gårdens folk det ikke mindre,
især kvindfol kene. Endelig langt over
midna t kunne vi selv gå ti! ro. Da Klaus.
vor unge karl, ville gå i seng, lå der
en dansk og en lysk soldal i den. Han
lagde sig midt imellem dem. Jeg målte
snige mig ind i et lille sovekammer. I
stuen indenfor lå tyskern e på gulvet og
sang "Deutschland uber alles".
Selvom gården vel nok i sin dengang
over hundredårige historie flere gange
har huset et stort og blandet selskab,
så blev der den nat slået en rekord
i antal af gæs ter, som vanskeligt vil
blive overgået i fremtiden. Tidligt om
morgenen var alle tyske og danske
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var det ved de danske
hvilkel selvfo lgelig

soldaler saml ov righedspersoneme
og andre fra Ringkobing, so m havde
ove rnattet i Bjerregård. lilsag t til at
mode ved Bje rregård havn . Del blev
en hård sej ltur med '''Nymindegab'' i
del stormfulde vejr. Der var over 150
passagerer.
Sæ rlig hård
infanterister,

Da det natlen til den 2. september
stormede op fra vest. fik
inspe ktionssk ibet "Absalon" , som
stadig lå på vagt uden for revlerne.
ordre til al soge nærmeste havn . Det
var sikkert med blandede følelser, de
påbegyndte sej ladsen ned igennem
det med drivminer spækkede farvand
omkring Horns Rev. til Esbjerg.

Kæntret trawler:

morede de tyske mar inesoldater,
der vel nærmest kom til at agere
bevogtningsso ldater, mens sejladsen
stod på.
De tys ke soldaler og de dan ske
infanter ister blev forelobig indkvarte
ret i Ringkobing, senere blev de fort
til Odense, hvor de forbl ev til krigen s
ophor. Overlojtnant Tuuns flygtede
hjem til Tysk land, men de andre
tyskere befandt sig godt i Odense. De
gik frit omkring, enke lle a f dem blev
gif] med danske piger og bosatte sig
her i landet.
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Det nord ligste skib, "Admiral von
Schrøder" stod i K. K. Nielsens
strandlen og drev ind på inderste
revle, hvor det delvis kæntrede. Det
mid terste. "Ri nteln ", stod i Jeppe
Klausens len og va r overborde hårdt
raseret af branden, men skroget havde
bortset fra englændernes beskydning
ingen skade taget. De to sydligste i Chr.
Rauhes og Chr. Kirks strandlen stod
kun 50 meter fra hinanden. " Heinric h
Bruns" var ved eksplosionen blevet
hård t medtaget. Skroget var sprængt
Ilere stedet og skibet var allerede



sunket dybt. "Crefeld" var ubeskadiget
bortset fra de træffere, skroget havde
fået under beskydn ingen . Det tyske
krigsflag vaje de endnu.
Det siger sig se lv, at den dan ske
regerin g sendte sin ska rpes te protest til
den enge lske regering, so m bek lagede
begivenhede n og ydede fuld erstatning
for den skade, som var voldt. Det var et
stort held, at inge n danskere blev dræbt
ved den tilsyneladende hensynslose
bombarderin g. Bjerregå rd-folkene
fandt det tilst rækkelig ersta tning,
at man slap så nådigt. Sagen var
dog ikke så enkelt set fra engelsk
side. Det var en næsten daglig be
givenhed hver morgen at se 2 eller 4
minefartojer, som to og Io havde hver
sin opdukkede und ervandsbåd bag
efter sig. Trawlerne fo rte sikkert en
wire med minesaks imellem sig. så de
kunne fore undervandsbådene frelst
igennem minefelterne langs den jyske
vestkyst, hvorefter undervandsbådene
i rum so var en dodelig fare såvel for
de all ieredes, som de neut rales sofa rt.
Denne trafik langs den danske tre-mi le
grænse var næsten ikke tiI at stoppe
uden at krænke Danmarks neutra litet ,
og selvom englænderne de n morgen
tilsyneladende var ganske overlegne
må man ikke glem me , at tyskernes
kampstyrke også bestod af to moderne
undervandsbåde, so m var neddykkede.
Englændernes febrilske og hensynslo se
beskydning af kysten må sikkert
tilskrives den dodelige fare for at blive
torp edere t. Eng lændeme har ikke villet

dræbe de tyske besætninger, hvad de
meget let kunne have gjort, men der
imod ladet gra nate rne gå oven over, ind
til tyskem e var fra borde. Englænderne
har måske tænkt at klitt angen var
ubeboet, eller at granaterne rag ind i
Ijorden . Så snar t tyskern e havde sagt
læ i klitterne, gav englænderne de fire
skibe dodsstodet og forsvandt i vest.
Den offic ielle engelske erklæ ring om
sotræfninge n lod: " Lette enge lske
søstridskræfter odelagde i morges ved
den jyske vestkyst 4 forpostskibe",
Det viste sig snart , a t der allevegne i
det område, hvor granaterne var faldet,
lå en de l forsagere. Flere af dem blev i
de førs te dage samlet op som so uvenirs
af de mange besøgende. Man måtte i
landets blade gøre folk opmærksomm e
på den Ibre de udsatte s ig 101'. Om foråret
blev såvel klittange n som Tipper- og
Værneenge efterset af soldater og
senere er der fundet enkelte granater.
Sotræfningen har sin historiske
betydning de rved, al det var den enes te
gang, beboet dan sk statsområde ble v
beskudt i denne krig .
Når jeg i min sk ildring kun svagt har
antydet kvindernes indsats, kan jeg
tilfeje. at selvom kvinderne på Grnl ,
Bjerregård tit har været udsa t for
dage , da der skete meget , så kunne de
slet ikke måle sig med 1. september.
Da vi havde nået midnat, befalede
herreds foged Fabricius min moder at få
i seng. l-Ian kunne se, at hun lige var på
grænsen af detli lladelige, et menneske
kunne udsæ ttes for.
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Æ C I R på Atlanten 1958

, I iJY"
Hård killing medfjgel'ond overforskibet. (Karsten Haack)
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Æ GJR i Vestma nnahavn 1958. (Karst en Haack)

Rettelse
En opmærkso m læser her bragt fo lgende rettelse til MHT 2007/2:

På side 7 i maj-nummeret af nærvæ rende tidsskrift anfor tes det at:" Den 5 jul i
orienteredes Kon igsberg pr. radio" etc. Vor opmærksomme læser Kai Willad
sen påpeger, at datoen rettelig var den 5. august, hvilket artikelforfatteren har
medgivet. Vi beklager fejlen.

Red.
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Boganmeldelse

"Erindringer om Den Anden
Verdenskrig ", Bind l : 1939 - 1941,
Bind ] : 1941 - 1945 '!I' Winston
S, Churchil l. Forlaget Rosenkilde .
Kobenhavn. Bogen er illustreret. Hvert
bind koster kr: 450,00. De to bind er
tilsammenp ål .000 sider: Billd l udkom
den ] 8. juni 2006. Billd ] udkom den
] 7. oktober ]006. Bogen er oversatfra
engelsk efter "Memoirs of the Second
/Vorld /Var ".

Da Winston S. Churchill mistede
premierministerposten sommeren
1945, begyndte han at skrive sine
erindringer fra krigsårene. Del blev
til mammutværkel " Den Anden
Verdenskrig", som i 1953 indbragte
ham Nobelprisen i litteratur. Seks år
senere forkortede han selv dette værk
og forsynede de t med et efterskrift
om efte rkrigsårene. Den forkorted e
udgave har ikke tidligere været udgivet
på dansk.

I dette tilfælde er introduktion af
forfatteren overflodig. Han nævner
selv i indledningen, at han har været
minister under begge verdenskrige.
I den forbindelse nævner han også,
at hans to-bin dsværk om Den første
Verdenskrig (" Den store Krig". bind I
og 2) sammenholdt med disse to bind
0111 Den anden Verdenskrig udgor et
sam let værk om Europas nye
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om Den Anden Verdenskrig, ninI.! 2:19-11-1945

ROSENKI LDE

,

Trediveårskrig. Endvide re anforer han,
at det ikke drejer sig om historie, men
om bidrag til historien.

"E rindringer om Den anden
Verdenskrig" er en ren fomojelse
at læse. Forfatteren er jo berom t
101' at være sjældent velformuleret
i skrift og tale, og det bærer bogen i
den danske oversættelse heldigvis
også præg af: Oversættelsen har dog
enkelte "smuttere" så som den beromt e
Capt ain Philip Vian, RN. hvis titel er
oversat til kaptaj n. Churchill har aldrig
sympa tisere t meget tor Stalin, og i



sin beskrive lse af Sialins manglende
forh oldsregler mod en tysk opmarch
i j uni 194 1 opridser han situationen
meget kortfattet og kontant: "Krig
er i ho vedsagen el katalog Ol'er
fe j ltrin, men del er tvivlsomt, 0 11I der
i historien kan findes en fej /lage/se,
der kan m åle sig med dm, som
Stal in og de konnnunistiske chefer
gjorde sig skyldige i, da de horiodede
enhver muligh ed på Bo/kan og dvask
o/i le/Ilede eller ikke fo rm åede al indse
del f rygtelige angreb, der {mede
RI/s/and. Vi horde hidtil anset dem
./01' al "ære se/Fiske og beregnende. l
denne periode viste de sig også a l \'ære
m J/ok losser ",

Der optræder et utal af hemm elige
britiske agenter, som rapporterer til
London om krig ens udvikling. Her
skal man lige erindre sig, at bogen er
udg ivet ca. 15år inden det blev a fsloret,
at br iterne var i stand til at tyde en stor
de l af signaltrafikken i den overste
tyske politiske og mil itære ledelse,
Age nterne er der tor angive t som kilde i
stedet for de såkaldte "Ultra-signaler".

Et eksempel på at forfatteren er i
stand til at fremlægge komp licered e
forhold på en kort og overskuelig måde
fremgår blandt andet af beskrivelsen af
"Operation Ove rlord" (landg angen i
Norrnand iet), som kun fylder lidt over
seks s ider i hans beskrivelse.

Bogen er forsynet med torfanerens
e fte rskrift fra 1957 samt et fæll es
reg ister for de to bind. Den er opdelt
i meget klare kapitler, som gor den
anve nde lig også som opslagsværk.
Der er et udmærket kortmateriale til de
enke lte kap itler.
Fra mit barnd omshjem er jeg opdragt
med en dyb respekt for Churchill. Da
je g som afslutning på min tid som
forsvarsattache i London blev bedt om
at lægge en krans på ChurchilIs grav den
5. maj sammen med ove rlæge Roje l, så
sagde Rojel : " Vi besluttede engang i
modstandsbevægelsen. at hvis der var
nogen. der skulle hædres to r Danmarks
be frielse. så var det Churchill. så derfor
har vi sorget for blomster hver 5. maj!
Denne bog er også et flot minde over
ChurchilIs indsats for den frie verden.
Selvom der komm er mange nye bager
om Den anden Verdenskrig i denn e
tid. så er denne bog fra 1959 abso lut at
betragte som et hovedværk, som man
ikke komm er uden om ,

Poul Grooss, kommander,
Center for Militærhistor ie.
Forsvarsakademiet.
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Borgsted Batteri
Et par stemningsbilleder fra et af Søværnets mi ndre kendte

la nd tjenestesteder

Tom Wismann

Borgsted Batteri, også kaldet BOB,
blev bygget i 1917 og var placeret på
Mons vestside ud mod Bagestrommen.
Batter iet ligger på ens højre hånd, når
man kommer over dæmningen fra
Bogo.
Batte riet skulle oprindeligt beskyt
te minefelterne i Bagestrommen, og
hindre fjendtl ige skibe i at trænge fra
østersoen ind i Storstrømm en.

Batteriet s hovedbevæbn ing var oprin
deligt to stk. 12 cm kanoner, og blev i
batteriets levetid ændret fl ere gange.
Batteriet var i sine sidste år en de l af
Sødefensio nsafsn it Gronsund, og det
blev nedlagt sammen med Stevnsfort i
år 2000. Batterie t havde denned tjent
forsvaret i ca. 83 år, hvilket må være
noge t nær en rekord for et kystbe
fæstningsa nlæg.
Kanonerne er idag fjernet, og batteriet
solgt til private.

BORGSTED BATTERI "skudt" fra en af Soværnets Lynx hel ikoptere en skon sol
skinsdag i 1997 (Tom Wismann)

44



Den ene afde /0 76 11I11I M/61 LvSa, SO Ill i Borgs/eds Balleris sidsle leve årud
gjorde bestykningen. Kanonen erfotograferet på en regnfuld 9. november 1997.
lforbindelse med Borgs/ed Batteri og Sodefensionsafsnit Gronsund indgik også
lo stk. mobile 40 mm kanoner; der blev bemandet af Morinehjemmeværnet.
(Tom Wismann)

1807 Kobenhavns bombardement og Flådens Ra n

Orlogsmuseets særudstilling 1.9.2007 - 31.12 .2008

I år er det 200 år siden Danmark-Norge blev inddraget i Napol eonskrigene for
alvor. Prisen blev umådelig høj og gør begivenheden til en af de absolut vigtigste
i den nyere danmarkshistorie. Bombardementet af Kobenhavn og særlig tabet
af flåden var stærkt traumatiserende for dansk identi tet. På baggrund af disse
begivenheder tegnede Grundtvig det billede afDanmark som det lille, underlegne
land uden hoje bjerge, som stadig præger dansk identitet.

Statens Forsvarshistoriske Museum markerer begivenheden med en udstilling på
Orlogsmusee t. I åbningsweekenden den 1.-2. septe mber vil der endv idere blive
arrangeret levende formidling med aktører i uniformer fra periode n. I udstillingen
på Orlogsmuseet vil de besøgende kunne se en række afde våben, der blev brugt i
træfningerne med de britiske styrker. Gennem samtidige tegninger, portrætter og
satiriske stik vil det være muligt at danne sig et indtryk af de foleiser og indtryk,
der rorte sig blandt både danskere og briter i forbindelse med Kobenhavns
bombardem ent og flådens ran.
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