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ORLOGSMUSEETS  MODELBYGGERLAUG
Arrangementer  i første halvår 2009

Som tidligere meddelt starter medlemsmøderne i denne sæson 
(onsdagsmøderne) kl. 1930. Medmindre andet annonceres afholdes møderne på 
Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58, Christianshavn. 
Der vil undtagelsesvis kunne forekomme flytning eller ændring af mødernes 
emner, men ikke af mødernes dato og tidspunkt.

De resterende arrangementer i dette halvår omfatter:

Onsdag den 4. marts 2009 kl. 1930.  Foredrag om flådens forhold under enevælden 
v/ museumsinspektør Jakob Seerup. 

Torsdag den 2. april 2009 kl. 1930.  Generalforsamling og en lille efterfølgende 
”Historisk beretning”. 

Herudover kan der blive tale om yderligere 1 eller 2 arrangementer i foråret/
forsommeren 2009.

Tirsdagsmøderne kl. 1900 i laugets nye lokaler i Arresthuset, Nyholm, 
fortsætter frem til maj 2009. 
Nye og gamle medlemmer er altid velkomne til ”modelsnak” og mulighed 
for at søge relevante ideer, råd og vejledning. I forbindelse med de to aktuelle 
projekter, - ”500 års projektet” og ”Kanondæksprojektet” vil der normalt også 
være arbejdsgruppemedlemmer til stede i arresthuset  hver tirsdag i tidsrummet 
kl. 1000 – 2130 samt  evt. på andre af ugens dage.  Nærmere orientering kan 
fås ved at kontakte laugets formand Poul Beck, tlf. 43 90 33 29. 

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 1. april 2009 kl. 1930.
Der indkaldes herved til generalforsamling i Orlogsmuseets Modelbyggerlaug 
onsdag den 1. april 2009 kl. 1930 i Orlogsmuseet, Overgaden oven Vandet 58. 

Dagsorden ifølge laugets vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Indkomne forslag. 

                                                            fortsættes på inderside af omslag bagerst
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Gneisnau i dok i Brest i foråret 1941.

Lektor, lic. Jur. Per Jacobsen 

I løbet af den 13. februar 1942 gik 
det op for den britiske nation, at den 
tyske eskadre bestående af slagskibene 
scHarnHorst og geisesinau samt den 
svære krydser Prinz eugen, som siden 
foråret 1941 havde ligget uvirksom 
i den franske flådehavn Brest, hvor 
den havde været mål for bombefly 
fra Royal Air Force, i løbet af det 
forudgående døgn var sejlet igennem 
den Engelske Kanal til de tyske havne 
Brunsbüttel og Wilhelmshafen for 
næsen af Royal Air Force (RAF) og 
Royal Navy uden, at disse havde været 
i stand til at forhindre det. Nationen var 
i chok over denne uventede ydmygelse. 
Stemningen illustreres af lederen i 
dagbladet ”Times” den 17. februar 
1942, hvori det bl.a. hedder: ”Vice-
Admiral Ciliax has succeeded where 
the Duke of Medina Sidonia failed….
Nothing more mortifying to the pride 
of sea-power has happened in home 
waters since the 17th Century” 1.

Også andre aviser gav udtryk for vrede 
over, at den tyske operation ikke var 
blevet forhindret. I Londonbladet 
”News Chronicle” hed det i en leder: 
”This story, though one of individual 
courage and steadfast devotion to duty, 
is not one which reflects much credit on 
those primarily responsible” 2.

I det følgende fortælles der om for-
udsætningerne for den tyske ope-
ration, dens planlægning og gennem-
førelse. 

Den tyske eskadre i Brest. 
Den 22. marts 1941 ankom slagskibene 
scHarnHorst og gneisenau til den 
franske flådebase i Brest efter et 2 
mdrs. togt i Atlanterhavet, hvor de 
havde sænket godt 20 handelsskibe 
med en samlet tonnage på godt 100.000 
tons. gneisenau trængte til mindre 
reparationer, medens scHarnHorst’s 
kedler skulle gennem en større 

Operation CERBERUS
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Efter afslutningen af operation “Rheinübung”, hvor først slagkrydseren Hood 
blev sænket sydvest for Island, og senere blev slagskibet Bismarck sænket i Atlan-
terhavet ca. 500 sømil fra Brest, kom krydseren Prinz euGen til Brest den 1. juni 
efter at have ført “krydserkrig” i Atlanten. Den sluttede sig her til scHarnHorst 
og Gneisenau. 

reparation, der blev anslået til at vare 10 
uger. Det var egentligt den tyske plan, 
at de to slagkrydsere skulle slutte sig til 
bismarck og Prinz eugen, der skulle 
bryde ud i Atlanterhavet. De 4 skibe 
skulle herefter udgøre en eskadre, der 
fra Brest kunne operere mod de britiske 
konvojer i Atlanterhavet 3. Denne plan 
faldt til jorden, da bismarck blev 
sænket den 27. maj, hvorefter Prinz 
eugen den 1. juni sluttede sig til de to 
slagkrydsere i Brest 4.

De 3 tyske skibe udgjorde efter 
det britiske Admiralitets opfattelse 
en alvorlig trussel mod de britiske 
atlanterhavskonvojer og ikke mindst 
de store troppeskibskonvojer, de så-
kaldte WS konvojer, med store trop-
peforstærkninger til den britiske 8. 
armé i Nordafrika. Disse konvojer 
måtte på grund af faren for, at de 
tyske skibe skulle bryde ud fra Brest, 
eskorteres af slagskibe, og det belastede 
Home Fleets begrænsede ressourcer. 
For at eliminere denne fare anmodede 
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Admiralitetet Royal Air Force om at 
iværksætte et omfattende program for 
bombardement af de tyske skibe 5. I de 
følgende måneder tilføjede britiske fly 
de tyske skibe omfattende skader. Først 
blev gneisenau den 6, april, da den lå 
fortøjet i en bøje i havnen, ramt af en 
torpedo fra et af Coastal Commands 
torpedofly og tilføjet skader, som det 
ville vare ca. 4 måneder at reparere. 
Medens den var anbragt i tørdokken, 
blev den natten mellem den 10. og 11. 
april under et bombeangreb på Brest 
ramt af 3 bomber og tilføjet yderligere 
skader. scHarnHorst forlod den 21. 
juli efter sin reparation Brest for at gå 
til La Pallice for at afvikle artilleri- 
og torpedoøvelser. Under opholdet 
her blev den under et bombeangreb 
den 24. juli ramt af 5 bomber og så 
alvorligt beskadiget, at reparationerne 
forventedes at vare 4 måneder. Også 
Prinz eugen blev offer for RAF´s 
bombeangreb, idet den blev ramt af 
en bombe den 1. juli og så alvorligt 
beskadiget, at den ikke forventedes 
færdig repareret før i slutningen af 
1941 eller begyndelsen af 1942 6. 

De gentagne luftangreb mod Brest 
medførte, at der efterhånden blev 
stationeret enorme mængder af anti-
luftskyts omkring havnen, ligesom der 
blev installeret nogle meget effektive 
anlæg til udvikling af kunstig tåge. 
Forholdene for de angribende bombefly 
blev herefter meget vanskeligere, og 

faren for yderligere beskadigelse af de 
3 skibe betydeligt formindsket 7. 

De mange bombeangreb mod eskadren 
og den deraf følgende risiko for, at 
skibene skulle blive totalt ødelagte, 
hvorved den strategiske fordel ved 
deres placering i Brest ville forsvinde, 
betød, at chefen for Gruppe West i 
Paris, Generaladmiral Saalwächter, 
overvejede muligheden for at forlægge 
skibene til tysk havn.  Den 30. 
maj sendte han et memorandum til 
Seekriegsleitung hvori det bl.a. hed: 
”The possibility of bringing heavy ships 
through the English Channel should 
be carefully examined. The route is 
shorter than the Iceland passage; 
there are good escort possibilities, 
both air and sea; enemy radar could be 
jammed; superior enemy units would 
not be present; and the passage would 
be in the close proximity of our own 
harbours to which ships could be taken 
in the event of breakdowns.
The obvious disadvantages include 
the difficulty of navigation in narrow 
water; the undoubted fact that our 
ships would not pass unobserved by 
the enemy; and the danger from mines, 
torpedo boats, torpedo-carrying 
aircraft and dive bombers.” 8 

Forslaget blev diskuteret i Seekriegs-
leitung, men vakte ikke begejstring hos 
Grosadmiral Raeder. Han var ganske 
vist klar over, at man, på grund af de 
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mange luftangreb mod Brest, som 
Luftwaffe ikke kunne gribe effektivt ind 
overfor på grund af Gørings modvilje 
overfor Kriegsmarinen 9, kunne blive 
tvunget til at flytte de 3 skibe til tyske 
havne. Alligevel havde han stadig 
planer om at benytte eskadren med Brest 
som base til angreb mod de britiske 
konvojer i Atlanterhavet, ligesom 
det var hans opfattelse, at eskadren 
under alle omstændigheder som en 
”fleet in being” udgjorde en væsentlig 
strategisk trussel mod det britiske 
søherredømme. Han mente endvidere 
ikke, at de tyske minestrygere ville 
være i stand til at stryge en minefri rute 
igennem Kanalen, som var bred nok 
til, at de store skibe havde tilstrækkelig 
plads til at manøvrere for at undgå de 
torpedoangreb, som utvivlsomt ville 
blive rettet mod dem under passagen. 
Seekriegsleitung meddelte derfor, at 
man anså en uobserveret og sikker 
evakuering af eskadren til Tyskland 
gennem Kanalen som umulig 10. 

Hitlers beslutning. 
Den 13. november 1941 meddelte 
Raeder Hitler, at de 2 slagskibe og 
Prinz eugen ville være klar til nye 
operationer i februar måned, og at han 
med Brest som base agtede at bruge 
dem til kortere operationer mod de 
britiske konvojer i Atlanterhavet, som 
han mente, der var gode muligheder 
for at gennemføre med et godt resultat. 
Den lange tid, hvor skibene havde 

været inaktive, gjorde det imidlertid 
nødvendigt at gennemføre en ”work 
up-periode” inden sådanne operationer, 
og det voldte vanskeligheder på grund 
af de stadige bombeangreb mod Brest. 
Hitler foreslog, at eskadren skulle 
sendes tilbage til tyske havne ved 
et overraskende gennembrud af den 
Engelske Kanal. Raeder replicerede, 
at et sådant gennembrud måske 
kunne lade sig gøre for Prinz eugen, 
men måtte anses for umuligt for de 2 
slagskibe 11.

Hitler, der i slutningen af 1941 frygtede 
en allieret invasion i Nordnorge, 
ønskede imidlertid skibene forlagt til 
Norge, og han forlangte juledag, at 
Seekriegsleitung udarbejdede planer 
for skibenes snarlige forlægning til 
Tyskland og derefter Norge. Raeder 
og hans stabschef, Vizeadmiral Fricke, 
mente stadig, at en forlægning ikke 
kunne finde sted uden forudgående 
træning, men at den i øvrigt var 
umulig, fordi den ville indebære en 
alt for stor risiko for skibene. Hitler 
fastholdt imidlertid sit ønske om 
skibenes forlægning til tyske havne 
og anså forudgående træning for 
unødvendig. Som et alternativ, såfremt 
Seekriegsleitung fastholdt sin vægring, 
meddelte han, at skibene skulle stryge 
kommando, og at deres skyts skulle 
overføres til forsvar af Norge 12. 
Stillet overfor dette ultimatum bøjede 
Raeder sig, og overlod det til Gruppe 
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West at udarbejde en foreløbig plan for 
forlægningen. Generaladmiral Saal-
wächter overlod på et møde i Paris 
den 1. januar 1942 Vizeadmiral Ciliax, 
der var chef for eskadren i Brest, at 
udarbejde den foreløbige plan 13. 

Den foreløbige plan, der i høj grad 
byggede på tankerne i det ovennævnte 
memorandum fra Gruppe West, blev 
forelagt på en konference i Hitlers 
hovedkvarter, ”Wolfsschanze” i 
Østpreussen. Deltagere i mødet var 
Hitler, generalerne Jodl og Keitel, 
Grosadmiral Raeder og hans stabschef, 
Vizeadmiral Fricke, Vizeadmiral Cili-
ax og hans stabschef, Kapitän zur 
See Reinicke, Kommodore Ruge, 
under hvem bl.a. minestrygning og 
konvojtjenesten i Kanalen hørte, samt 
fra Luftwaffe dettes generalstabschef, 
Generalmajor Jeschonnek, og Oberst 
Galland, der var udset til at føre 
kommando over de jagerfly, der skulle 
danne luftsikring for eskadren under 
passagen af Kanalen 14. 

Ciliax redegjorde for den foreløbige 
plan. Man foretrak en forlægning til 
tyske havne via Kanalen frem for at 
forsøge at bringe eskadren hjem via 
passage gennem Danmarksstrædet 
eller nord om Skotland, fordi man på 
disse ruter ville savne muligheden 
for flydækning, ligesom man med 
stor sandsynlighed ville møde kraftig 
modstand fra den britiske Home Fleet, 

der var baseret på Scapa Flow på Orkney 
Øerne. Hertil kom nødvendigheden af 
at økonomisere med brændstof. Hvis 
eskadrens gennembrud af Kanalen 
imidlertid skulle lykkes, var det 
afgørende nødvendigt, at overraske 
fjenden og at holde denne i uvidenhed 
om udbruddet længst muligt. Dette 
ikke mindst, fordi en tidlig observation 
ville give fjenden større muligheder 
for at koncentrere sine styrker til et 
angreb mod eskadren, når den skulle 
passere det smalle og farlige område 
mellem Dover og Kap Gris Nez. En 
tidlig observation ville dermed betyde, 
at Home Fleet fik mulighed for at 
gribe ind, idet der kun er 450 miles fra 
Scapa Flow til Terschelling, medens 
der er 575 fra Brest til Terschelling 15. 
Ciliax foreslog derfor, at operationen 
skulle iværksættes efter mørkets 
frembrud, således at eskadren kunne 
være uobserveret så længe som mu-
ligt. Endvidere skulle operationen 
tilrettelægges sådan, at passagen af 
strædet mellem Calais og Dover, der 
måtte anses for det farligste punkt 
på ruten, kunne ske på et tidspunkt, 
hvor strøm og tidevand var mest 
fordelagtig for eskadren. I øvrigt 
mente han, at passage af det snævre 
område bedst kunne ske i dagslys, 
fordi man da havde mulighed for at 
udnytte sine forsvarsmidler optimalt 
mod de forventede torpedoangreb fra 
fly og overfladefartøjer. I øvrigt måtte 
hemmeligholdelse af operationen og 
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forberedelserne hertil anses som en 
meget vigtig del af planen.

Ruge redegjorde for planerne om 
minestrygning og garanterede en mi-
nefri rute af tilstrækkelig bredde. 
Både Cilliax og Raeder betonede 
nødvendigheden af konstant flydæk-
ning af eskadren under hele operatio-
nen. Jeschonnek var i begyndelsen 
forbeholden, og mente ikke at kunne 
garantere en konstant dækning under 
operationen, idet der kun var ca. 250 
jagerfly til rådighed. Presset af Hitler 
fandt han dog yderligere 30 natjagere, 
der kunne indgå i flydækningen, som 
derved kunne blive tilstrækkelig. 
Man diskuterede også, hvorledes man 
skulle forholde sig, såfremt skibene 
blev beskadiget. Hitler besluttede, 
at operationen skulle fortsætte, med 
mindre kun Prinz eugen var i stand til 
at fortsætte. Kun i det tilfælde skulle 
den afbrydes 16.

Der blev under konferencen udtrykt 
betænkeligheder med hensyn til 
muligheden for at gennemføre ope-
rationen, men Hitler skar igennem alle 
indsigelser, da han sluttede konferencen 
med følgende bemærkninger: ”The 
ships must not leave port in the daytime 
as we are dependent on the element 
of surprise. This means that they will 
pass through the Dover Straits in the 
daytime. In view of past experience I 
do not believe the British capable of 

making and carrying out lightning 
decisions. This is why I do not think 
they will be as swift as is assumed 
by the naval staff and the Admiral 
Commanding Battleships in shifting 
their bomber and pursuit forces to 
the south-eastern part of England for 
an attack on our ships in the Dover 
Straits.
Picture what would happen if the 
situation were reversed – if a surprise 
report came in that British battleships 
have appeared in the Thames estuary 
and are heading for the Straits of 
Dover. In my opinion, even we could 
hardly be able to bring up air pursuit 
forces and bomber forces swiftly and 
methodically.
The situation of the Brest Group is 
comparable with that of a cancer 
patient, who is doomed unless he 
submits to an operation. An operation, 
even though it might be a drastic one, 
will offer at least some hope that the 
patient´s life may yet be saved. The 
passage of our ships through the 
Channel would be such an operation. 
It must therefore be attempted.
Nothing can be gained by leaving 
the ships at Brest. Should the Brest 
Group manage to escape through the 
Channel, however, there is a chance 
that it might be employed to good 
advantage at a later date. If the ships 
remain at Brest their ability to tie up 
enemy air forces may not continue for 
long. As long as they are in battle-
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worthy condition they will constitute 
worthwhile targets, which the enemy 
will feel obliged to attack. But the 
moment they are seriously damaged 
– and this may happen any day – the 
enemy will discontinue his attacks. 
In view of all this and in accordance 
with the suggestion of the Commander-
in-Chief of the Navy, I decide that 
the operation is to be prepared as 
proposed.” 17. 

Herefter var gennemførelsen af Ope-
ration CERBERUS besluttet, og detail-
planlægningen kunne gå i gang 18.

Den tyske planlægning.
Da man planlagde eskadrens rute 
gennem Kanalen, tog man hensyn til 
4 væsentlige forhold. For det første 
skulle den helst ikke berøre den tyske 
konvojrute langs den franske kyst, 
idet en standsning af konvojtrafikken 
under eskadrens passage ville indikere, 
at en større maritim operation var 
forestående, hvorved man risikerede at 
røbe operationen og miste det vigtige 
overraskelsesmoment. For det andet 
skulle den lægges således, at den 
ikke gik igennem kendte fjendtlige 
minefelter, og så vidt muligt heller ikke 
berørte tyske minefelter. For det tredje 
skulle ruten, i hvert fald indtil daggry, 
hvor eskadren kunne observeres 
visuelt, ligge uden for de britiske 
kystradarstationers rækkevidde 19. For 
det fjerde skulle vanddybden være så 

stor som muligt, således at skibene 
kunne holde en høj fart, og således 
at vandybden kunne formindske 
minefaren mest muligt 20. Resultatet 
blev en rute, der førte skibene 5 sømil 
vest om Ushant, derefter op gennem 
Kanalen i dybt vand og på nordvestlig 
kurs, således at skibene ikke på noget 
tidspunkt kom den britiske kyst 
nærmere end 35 sømil. Ud for floden 
Somme´s munding gik kursen op 
langs den franske kyst, hvor Boulogne 
passeredes i 3 sømils afstand. Kap 
Gris Nez passeredes i halvanden 
mils afstand, hvorefter ruten gik op 
langs den belgiske og hollandske 
kyst i afstand af ca. 17 mil fra kysten. 
Havnene i Cherbourg, Le Havre, 
Vlissingen og Hook van Holland 
skulle være nødhavne for eskadren, og 
der placeredes langs ruten bugserbåde 
og bjergningsskibe 21. 

Et andet vigtigt spørgsmål var, hvornår 
operationen skulle sættes i gang. I 
den tyske plan hed det herom: ”The 
most favourable conditions for the 
undertaking are present at the time of 
the new moon; the dark nights provide 
protection against premature sighting 
of the formation and render more 
difficult the employment of enemy air 
and light forces; the great tidal effect 
of the spring tides reduce the danger of 
mines in shallow water and the strong 
tidal stream will increase the speed of 
the formation by 4-5 knots.” 22. 
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I begyndelsen af februar var det mørkt 
fra kl. ca. 1930 til kl. 0730. Den første 
nymåne efter, at skibene var erklæret 
operationsklare, var den 15. februar, 
og strøm- og tidevandsforholdene ville 
være bedst i perioden 7. – 15. februar. 
Den endelige dato måtte afhænge af de 
forventede vejrforhold. For at skaffe 
de bedst mulige vejrudsigter blev 3 
ubåde trukket ud af kampen mod de 
allierede konvojer i Atlanterhavet, og i 
stedet placeret ved Island, hvorfra de 
3 gange dagligt sendte vejrapporter, 
som herefter blev behandlet af et 
hold meteorologer, der var placeret 
i gneisenau 23. På baggrund af 
ubådenes vejrrapporter forudsagde 
meteorologerne, at vejret den 11. 
og 12. februar ville være ideelt til 
operationen, hvorfor det blev besluttet, 
at operationen skulle iværksættes den 
11. februar kl. 1930, således at passage 
af det smalle stræde kunne ske kl. 1130 
næste formiddag 24. 

En meget vigtig del af forberedelserne 
til operationens iværksættelse var 
naturligvis strygning af den besluttede 
rute. Planlægningen af denne del af 
operationen forestodes af Kommodore 
Ruge og hans stab, der havde 
hovedkvarter i Paris tæt ved Gruppe 
West´s hovedkvarter. Ruge indsatte 
et stort antal minestrygere baseret på 
de forskellige nordfranske, belgiske 
og hollandske havne. Af hensyn til 
hemmeligholdelsen af den forestående 

operation kunne man ikke iværksætte en 
samlet minestrygningsoperation. Ruten 
blev derfor delt op i flere stykker, der 
blevet strøget uafhængigt af hinanden. 
De enkelte operationer blev forklaret 
på forskellig vis, f.eks. kommende 
vigtige konvojer eller forlægninger af 
forskellige marineenheder o.s.v. Alle 
minestrygninger blev foretaget om 
natten, således at de så vidt muligt 
kunne foregå uobserveret af fjenden. 
At minestrygningen var påkrævet, 
fordi der var lagt britiske miner i de 
farvande, hvorigennem ruten gik, viste 
sig den 25. januar, da destroyeren 
bruno Heinemann på vej til Brest, 
hvor den skulle indgå i eskadrens 
eskorte, blev minesprængt og sank 25. 
Afmærkningen af den minestrøgne 
rute voldte også problemer, idet man 
ved anbringelse af bøjer risikerede 
at røbe den forestående operation. 
Problemet løstes ved at Ruge på 
selve operationsdagene anbragte 
minestrygere som markeringsskibe 26. 

Eskadrens eskorte var organiseret 
således, at den blev forøget efterhånden, 
som risikoen for angreb fra britisk 
side øgedes. Ved afgangen fra Brest 
bestod den af 6 store destroyere: Z 29, 
ricHarD beitzen, Jacobi, FrieDricH 
iHn, Hermann scHoemann og Z 25. 
Ved passage af Le Havre stødte 2. 
torpedobådsflotille med 5 både til. Ud 
for Kap Gris Nez forøgedes eskorten 
med 3. torpedobådsflotille med 5 både 
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og 5. torpedobådsflotille med 5 store 
torpedobåde af konDor-klassen. Her 
stødte også 3 motortorpedobådsflotiller 
til eskorten 27. 

Den 4. februar udstedte Ciliax sin 
operationsordre, der lød således: 
”1. The task is the execution of this 
eastward passage by the fullest use of 
the maximum speed of the formation. 
The task will be carried out at the time 
of the new moon. It is to be carried out 
if only one battleship is ready on the 
day when the codeword is issued. It is 
cancelled if only Prinz Eugen is ready.
2. It is a bold and unheard of operation 
for the German Navy. It will succeed if 
these orders are strictly obeyed. There 
is no margin for interpretation. They 
must be adhered to at all times.
3.In the execution of the task I expect 
air attacks, attacks by light  forces 
and the danger of mines. I regard the 
probability of attack by heavy enemy 
forces as remote, although it would be 
possible from his north Scottish bases 
if the enemy recognised our intentions 
at a very early stage and was prepared 
to accept considerable risk. Artillery 
bombardment from shore is likely 
during the passage of the Dover Straits.
4. Ships will slip in following order 
– Scharnhorst, Gneisenau and Prinz 
Eugen, with the escort forces taking 
station outside harbour in accordance 
with their instructions.
5. Do not seek combat, but only engage 

the enemy if the operation cannot 
otherwise be carried out. The task 
of proceeding eastwards quickly is 
paramount.” 28. 

I operationsplanen var der nedlagt en 
meget stram tidsramme for passage af 
de enkelte punkter på ruten. Der var 
dog taget højde i planlægningen for en 
mulig forsinkelse på op til 2 timer 29.

Luftwaffe´s plan.
Som tidligere nævnt blev der under 
operationens forberedelse lagt megen 
vægt på hemmeligholdelse. Det gav 
sig bl.a. udtryk i, at forberedelserne til 
eskadrens afgang blev begrundet med, 
at der skulle afholdes en stor øvelse 
med deltagelse af Luftwaffe, og der 
blev bestilt skydemål til La Pallice 
og St. Nazaire til brug for denne 
øvelse. For at opretholde skinnet af 
normalitet blev mindre grupper af 
skibenes besætninger sendt på orlov. 
Da tiden for afgang nærmede sig, blev 
der leveret tropeudstyr til skibene, og 
skibenes højere officerer fik en fornem 
invitation fra chefen for Gruppe West 
til middag i Paris den 11. februar med 
påfølgende jagt den 12. 30

Operationen blev ikke udført 
under nogen fælles kommando for 
Kriegsmarinen og de deltagende 
Luftwaffe enheder, men samarbejdet 
imellem de 2 værn var for en 
gangs skyld perfekt 31. Luftwaffe´s 
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planlægning af flydækningen under 
operationen blev ledet af Oberst Adolf 
Galland, der var det førende tyske 
”Jager Es”. Han disponerede over 
250 jagerfly af typerne Bf 109 og FW 
190, hvortil kom 30 natjagere af typen 
Bf 110. De blev disponeret sådan, at 
natjagerne, der var svære at kontrollere, 
eskorterede 2 ad gangen indtil daggry, 
hvor de afløstes af det første hold 
dagjagere. Hvert jagerhold var på 16 
fly.  Operationstiden over eskadren 
var 35 minutter, men afløsningen af et 
hold ankom 10 minutter før, det afløste 
holds tid var udløbet. Det betød, at 
der inden for hver time ville være 20 
minutter, hvor eskorten bestod af 32 fly. 
Denne disponering betød også, at det 
var muligt for Galland at have en vis 
reserve på de nordfranske flyvebaser, 
som kunne indsættes, når der var behov 
for ekstra fly over eskadren 32. Galland 
ledede flyoperationerne fra sine 
hovedkvarterer, hvoraf det vestligste 
var Le Touquet syd for Boulogne og 
det østligste Schiphol ved Amsterdam. 
Den lokale ledelse af jagerflyene 
blev foretaget af kontrolofficerer 
fra Luftwaffe ombord i de 3 store 
skibe, der var blevet udstyret med 
det nødvendige kommunikationsgrej 
til at holde forbindelse med flyene og 
Gallands hovedkvarterer 33.

En anden vigtig del af Luftwaffe´s 
forberedelse af operationen var 
bestræbelserne på at sætte de britiske 

kystradarstationer ud af drift. Chefen 
for Luftwaffe´s signaltjeneste, General 
Martini, havde etableret en række 
stationer, der var i stand til at ”jamme” 
de ældre britiske kystradarstationer. 
Man var klar over, at en massiv 
”jamming”, iværksat ved operationens 
start, kunne vække mistanke om, at 
noget var i gang. Martini drog derfor 
omsorg for, at der i løbet af januar 
og februar dagligt blev iværksat 
”jamming” i kortere eller længere tid. 
De britiske radaroperatører vænnede 
sig til det, og antog i øvrigt, at der var 
tale om atmosfæriske forstyrrelser. 
Martini´s operation fik faktisk den 
virkning, at det den 12. februar varede 
meget længe, inden man fattede 
mistanke, da total ”jamming” blev 
iværksat 34. 

De britiske forberedelser – Operation 
”Fuller”. 
Den tyske ide om at forlægge de 2 
slagskibe og krydseren Prinz eugen 
til tyske havne via den Engelske Kanal 
kom ikke som nogen overraskelse for 
briterne. De 2 slagskibe blev observeret 
1. gang ved en fotorekognoscering 
den 28. marts 1941, og inden der var 
gået en måned, var Admiralitetet og 
Air Ministry i gang med at udarbejde 
planer, der skulle forhindre skibene i at 
vende tilbage til Tyskland ved et hurtigt 
kanalgennembrud. De 2 ministerier 
var enige om, at Royal Air Force 
skulle spille hovedrollen i en sådan 
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operation.  Home Fleet´s opgaver med 
at forhindre, at tunge tyske enheder 
som slagskibet tirPiz, der var blevet 
forlagt til Norge, og de 2 slagskibe i 
Brest foretog udbrud til Atlanterhavet 
mod de vigtige konvojruter fra USA og 
Canada, eller at skibene i Brest angreb 
de vigtige WS troppekonvojer til 
Mellemøsten, betød, at den ikke kunne 
frigøre hverken tunge enheder eller 
destroyere til operationer i Kanalen. 
Royal Navy skulle alene deltage i 
sådanne operationer med de lette 
enheder, der var til rådighed i området 
35. Allerede den 29. april 1941, altså 
før Seekriegsleitung overhovedet 
havde overvejet en forlægning gennem 
Kanalen, kunne Air Ministry udstede 
sit operative direktiv for en sådan 
operation, der fik kodenavnet ”Fuller”, 
til sine 3 kommandoer, Coastal 
Command, Fighter Command og 
Bonber Command. Det hed heri bl.a.:
”5. Light surface forces will deliver 
torpedo attacks against these vessels 
during their passage of the Straits.
 6. It is considered unlikely that the 
enemy would attempt the passage 
of the Straits in daylight. If however 
this should be attempted a unique 
opportunity will be offered to both our 
surface vessels and air striking forces 
to engage the enemy ships in force 
whilst in the Straits of Dover (Min 
udh.). Such attacks are to be delivered 
to the maximum practicable effort 
under fighter cover to be provided by 

the Air Officer Commanding in- Chief 
Fighter Command. The Admiralty is 
arranging that in these circumstances 
the VA Dover (Vice Admiral Bertram W. 
Ramsay) will keep 11 Group (Fighter 
Command) and 16 Group (Coastal 
Command) informed of attacks carried 
out by surface vessels in order that air 
attacks may be coordinated therewith 
and fighter cover provided.” 36 

Umiddelbart blev der ikke brug for 
iværksættelse af ”Fuller”, idet skibene 
blev beskadiget gennem luftangreb, 
men direktivet forblev i kraft, og de 
lagte planer kunne sættes i kraft ved 
signalet ”Executive Fuller”.

På britisk side var man klar over, at de 
tyske skibe var blevet beskadiget ved 
Royal Air Force´s gentagne angreb 
med bomber og torpedoer, idet man 
dels foretog luft rekognoscering og 
dels modtog efterretninger fra agenter 
i Brest (hvoraf en var tidligere fransk 
søofficer). Man var dog ikke helt klar 
over skadernes omfang, og hvorledes 
reparationerne skred frem. Men i 
slutningen af januar 1942 tydede såvel 
fotos optaget af rekognosceringsfly 
som rapporter fra agenter på, at et 
udbrud fra Brest var forestående 37.

Admiralitetet foretog en fornyet 
vurdering af eskadrens muligheder 
ved et udbrud fra Brest, og kom til det 
resultat, at et forsøg på forlægning til 
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tyske havne gennem Kanalen var det 
mest sandsynlige, og den 2. februar 
1941 udarbejdede man sin vurdering, 
hvori det bl.a. hed:
”…..Only if we can anticipate the plan 
of their departure can our chances 
of destroying them be good. There 
are three, possibly five large and five 
small destroyers at Brest, all of which 
have recently arrived. Mine- sweeping 
operations in the approaches to Brest 
have recently been seen. There has 
been no distinctive shape detected in 
any of the air reconnaissances flown 
by the Germans in the vicinity of Brest. 
These are indications of  movement, 
but no indication of its direction. 
The short cut for the German ships is 
via the English Channel. It is 240 miles 
from Brest to Cherbourg and another 
120 miles from Cherbourg to the Dover 
Straits……
At first sight this passage up the Channel 
seems hazardous for the Germans. It is 
probable, however, that, as their heavy 
ships are not fully efficient, they would 
prefer such a passage relying for their 
security on the destroyers and aircraft 
which are efficient and knowing full 
well that we have no heavy ships with 
which to oppose them in the Channel.
We might well therefore find the 
two battle cruisers and the heavy 
8 inch cruiser with five large and 
five small destroyers, also, say, 
20 fighters constantly overhead 
(with reinforcements within call) 

proceeding up the Channel (min 
udh.).
To meet this sortie we have about six 
MTB.s at Dover, but no destroyers with 
torpedo armament.
Our bombers have shown that we 
cannot place much reliance on them to 
damage the enemy, whilst our Coastal 
Command torpedo-bomber aircraft 
will not muster more than nine.
Taking all factors into consideration, 
it appears the German ships can pass 
east up the Channel with much less risk 
than they will incur if they attempt an 
ocean passage.” 38

Det er bemærkelsesværdigt, at Admi-
ralitetet i sin vurdering faktisk for-
udsiger, at man næppe vil være i stand 
til at hindre de tyske skibe i at foretage 
et vellykket gennembrud i Kanalen. 

Iværksættelse af Operation ”Fuller”. 
Den 4. februar 1941 sendte både 
Admiralitetet og Air Ministry sig-
nalet ”Executive Fuller” til de 
involverede enheder, og forbedelserne 
til den kommende operation gik 
i gang. Det betød, at Coastal 
Command hver nat skulle foretage 
3 rekognosceringspatruljer over den 
vestlige og centrale del af Kanalen 
med radarudstyrede Hudson fly for at 
kunne varsle et evt. udbrud så tidligt 
som muligt.  Den vestligste, der havde 
kodenavnet ”Stopper”, dækkede selve 
indsejlingen til Brest, den midterste 
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med kodenavnet ”Line SE” dækkede 
området mellem Ushant og Ile de 
Bréhat, medens den østligste med 
kodenavnet ”Habo” dækkede området 
mellem Le Havre og Boulogne. Disse 
patruljer suppleredes af de daglige 
rekognosceringer over Kanalen, 
der blev fløjet af RAF´s Fighter 
Command´s 11. Group 39.

Rear-Admiral Power, der var 
assisterende stabschef i den britiske 
flådestab i Admiralitetet (for Home 
Operations), holdt møder først med 
chefen for Coastal Command, Air 
Chief Marshal Sir Philip Joubert, 
og derefter med VA Dover, Vice-
Admiral Ramsay, der skulle have den 
operative kommando over de britiske 
flådestyrker, som skulle indsættes mod 
den tyske eskadre. De var enige om, 
at den fjendtlige eskadre ville søge at 
bryde ud gennem Kanalen, og at det 
ville ske snart. Ligesom alle tre var 
enige om, at den tyske eskadre ville 
søge at forcere selve Strædet om natten 
eller lige før daggry.

Power og Ramsay aftalte en mindre 
forstærkning af de svage styrker, 
som Ramsay havde til rådighed, idet 
C-in-C Nore blev anmodet om at 
overføre 6 ældre destroyere bevæbnet 
med torpedoer og 5 eskorte destroyere 
af Hunt-klassen til Harwich under 
Ramsays kommando, ligesom han fik 
rådighed over 6 motortorpedobåde 

baseret på Ramsgate ud over de 
6, der sammen med en flotille 
motorkanonbåde var baseret på Dover. 
Endvidere fik Ramsay overført Fleet 
Air Arm´s eskadrille nr. 825, som 
bestod af 6 umoderne Swordfish 
torpedo-fly, fra Lee-on-Solent til 
Flyvestation Manston. Endeligt 
stilledes minelæggeren WelsHman til 
hans rådighed 40.

Herudover placeredes den moderne 
undervandsbåd sealion ud for Brest, 
idet den skulle søge at torpedere de 
tyske skibe, når de holdt øvelser i 
bugten ud for Brest 41. Det var ikke 
muligt at placere flere undervandsbåde 
ud for Brest, fordi de fleste moderne 
britiske undervandsbåde var sendt til 
Middelhavet og Det fjerne Østen 42. 
Nogen mulighed for, at Home Fleet 
stillede styrker til rådighed, var der 
ikke på grund af truslen fra tirPitz 
og nødvendigheden af at beskytte 
den vigtige troppekonvoj WS 16 
med 26 troppeskibe og 40 – 50.000 
mand ombord mod de tyske skibe 
i Brest med en stærk eskorte, som 
omfattede slagskibet roDney og tunge 
enheder fra FORCE H i Gibraltar. 
Det store behov for eskortefartøjer i 
Atlanterhavet og ved Home Fleets 
eventuelle operationer gjorde det også 
umuligt at frigøre flere destroyere til 
operationer i Kanalen. Hertil kom, at 1. 
Sea Lord, Admiral Dudley Pound, var 
uvillig til at risikere sine tunge enheder 
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i områder, hvor de kunne udsættes for 
angreb fra Luftwaffe 43. Den sparsomme 
materielle indsats fra Royal Navy kan 
få en til at spekulere på, om briterne 
dybest set ville være godt tilfreds med 
en forlægning af den tyske eskadre fra 
Brest, fordi det kunne lette presset på 
Home Fleet.

Den 8. februar udsendte Coastal 
Command´s chef, Joubert, på bag-
grund af en række rapporter fra 
rekognosceringsfly og om øget aktivitet 
af tyske minestrygere i Kanalen, sin 
egen vurdering, hvori det hed:

”There are four large destroyers and a 
number of small motor torpedo boats 
and minesweepers in Brest. There 
are indications that the number of 
destroyers may be increased. During 
the past few days all three big ships 
have been carrying out exercises 
in open waters and they should be 
reasonably ready for sea.
As from the 10th the weather conditions 
in the Channel would be reasonably 
favourable for an attempted break 
through in the darkness. On February 
15th there will be no moon and the tidal 
conditions at Dover would favour a 
passage between 0400 and 0600 hours.
Finally, the large number of destroyers 
and small torpedo boats that have been 
concentrated at Brest would seem to 
indicate an attempt to force a way up 
the Channel…. any time after Tuesday 

February 10th.” 44 

Mærkværdigvis foretog Joubert 
sig ikke meget for at forberede den 
koordinerede indsats af styrkerne, 
som var forudsat i Air Ministry´s foran 
citerede operative direktiv. Hans 3 
torpedobomber eskadriller, bestående 
af Beaufort torpedo-fly, var spredt på 
3 flyvestationer. Nr. 42, der bestod af 
14 fly, var stationeret på Leuchars i 
Skotland, hvor den skulle vogte på, at 
tirPitz ikke brød ud i Atlanterhavet. 
Nr. 86 på 12 fly, der var forstærket med 
3 fly fra nr. 217, var stationeret på St 
Eval i Cornwall, hvorfra den skulle 
angribe Brest eskadren, hvis den søgte 
at bryde ud i Atlanterhavet, og endelig 
var de sidste 7 fly fra nr. 217 stationeret 
på Thorney Island ved Portsmouth 45. 
Alle disse fly forblev foreløbig, hvor 
de var. 

Også RAF´s Bomber Command 
var omfattet af ”Fuller” – planen, 
idet det oprindeligt var forudsat, at 
Bomber Command skulle reservere 
300 bombefly til angreb på den 
tyske eskadre under passagen af 
Kanalen. Disse angreb skulle udføres 
i dagtimerne af piloter, som ikke 
var trænet til angreb mod skibe, der 
bevæger sig. Reservationen betød 
også, at disse fly til stor fortrydelse for 
chefen for Bomber Command måtte 
trækkes ud af de daglige angreb på 
de tyske byer og industriområder. Det 
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medførte, at han ensidigt reducerede 
reservationen til 100 maskiner, uden 
i øvrigt at meddele det til hverken Air 
Ministry eller Admiralitetet 46. 

Ramsay´s operationsplan.
Ramsay kunne naturligvis ikke holde 
sine sparsomme styrker på fuldt be-
redskab i flere på hinanden følgende 
døgn. Det var derfor vigtigt for ham at 
vurdere på hvilket tidspunkt af døgnet, 
den tyske eskadre ville passere Strædet. 
Han kom til det resultat, at tyskerne 
sandsynligvis ville ankomme til Dover 
Strædet i mørke inden for 2 timer fra 
højvande. Han kunne forvente, at 
de britiske kystradarstationer ville 
give ham den første advarsel, når de 
tyske skibe var sydvest for Kap Gris 
Nez ca. 1 times sejlads fra Dover 
Strædet. Han besluttede derfor, at 
hans styrker hver nat skulle være i 
højeste beredskab i den periode, hvor 
der var højvande ved Dover. Da han 
forventede en passage af Strædet om 
natten, var det hans opfattelse den 
11. februar, at der ikke ville komme 
noget gennembrud de næste 3 dage, 
fordi højvandstidspunkter i disse 
dage ville favorisere et gennembrud i 
dagstimerne 47.

Det var Ramsay´s plan, at eskadrille 
825 og motortorpedobådene fra 
Dover og Ramsgate skulle foretage et 
kombineret torpedoangreb mod den 
tyske eskadre, når den befandt sig i 

Strædet under beskydning af det svære 
britiske artilleri, der var stationeret 
ved Dover. Efter passagen skulle den 
herefter udsættes for torpedoangreb 
af de 6 destroyere fra Harwich ud 
for den belgiske kyst. Angrebene 
af enhederne fra Royal Navy skulle 
koordineres med angreb af torpedofly 
fra Coastal Command og bombefly fra 
Bomber Command alt under dækning 
af jagerfly fra Fighter Command. 
Herudover havde minelæggerne 
WelsHman og Plover lagt et stort antal 
magnetiske  miner og kontaktminer 
mellem Ushant og Boulogne, ligesom 
Bomber Command, på Ramsays 
anmodning, havde nedkastet et stort 
antal miner langs de Frisiske Øer 48. 

Iværksættelse af Operation CER-
BERUS. 
Lige indtil sidste øjeblik holdt tyskerne 
den forestående operation hemmelig, 
idet muligheden for en aflysning, 
såfremt eskadren blev opdaget af 
britiske fly eller ubåde på et tidligt 
tidspunkt, ikke kunne udelukkes. Det 
betød f.eks., at eskadrens stabschef, 
Kapitän z. See Reinicke, der under 
opholdet i Brest havde haft bolig i 
land, måtte efterlade alle sine ejendele, 
og i de næste 7 uger måtte låne skjorter 
og flipper hos sine kolleger 49. 

Den 11. februar 1942 kl. 1930, da den 
tyske eskadre var ved at kaste sine 
fortøjninger los, begyndte RAF et af 
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sine mange bombeangreb på Brest. 
Eskadrens afgang blev udsat, og 
forsvarsforanstaltningerne i form af 
antiluftskyts og tågeudvikling sattes i 
gang. En overgang var der ængstelse 
for, at forsinkelsen ville overstige 
de 2 timer, der var taget højde for i 
planlægningen, og således medføre 
en foreløbig aflysning af operationen, 
men efter godt 1½ time var angrebet 
overstået, og eskadren kunne afgå fra 
Brest med knap 2 timers forsinkelse 50. 

Forsinkelsen skulle imidlertid vise 
sig at øge eskadrens muligheder for 
at gennemføre operationen. Det var 
således lykkedes de britiske bombefly 
under angrebet at optage et fotografi, 
der i et hul i tågen viste, at eskadrens 
skibe stadig befandt sig i Brest. Briterne 
fik således ikke nogen mistanke om, at 
operationen skulle iværksættes samme 
nat 51. Forsinkelsen betød imidlertid 
også, at et katastrofalt svigt i Coastal 
Command´s natlige patruljeflyvninger 
over den vestlige og centrale Kanal 
medførte, at den tyske eskadre først 
blev opdaget sent næste formiddag, 
da den var tæt på passage af strædet 
mellem Dover og Calais, hvor Ramsay 
havde planlagt den koordinerede 
indsættelse af de britiske styrker. 
Endeligt betød forsinkelsen også, at 
den britiske undervandsbåd sealion 
mistede muligheden for at beskadige 
et af de tyske skibe. Den havde 
neddykket observeret farvandet ud for 

Brest længst muligt den 11. februar, 
men dens chef havde været nødt til at 
dykke ud for at genoplade batterierne 
og udlufte båden. Den havde derfor 
forladt området kort før eskadren for-
lod Brest 52.

Svigtet  i Coastal Command´s 3 pa-
truljer. 
Det første fly i “Stopper” patruljen var 
startet fra St. Eval i Cornwall kl. 1827. 
Kl. godt 19 mødte det en tysk natjager 
og slukkede sin radar. Det viste sig 
umuligt at genstarte den, og flyet opgav 
patruljen kl. 1940 og returnerede til 
basen. Her forsøgte man de næste 3 
kvarter uden held at reparere skaden, 
hvorefter besætningen blev beordret 
over i et andet fly, der imidlertid ikke 
ville starte. Der gik yderligere knapt en 
time før dette fly kom i luften. Patruljen 
blev genoptaget kl. 2238. Patruljelinien 
havde været uobserveret i ca. 3 timer, 
og i løbet af denne tid havde de tyske 
skibe forladt Brest, og var nu uden 
for patruljens rækkevidde. Coastal 
Command fandt ikke anledning til at 
underrette Vice-Admiral Ramsay om 
dette svigt i patruljeringen.

Heller ikke ”Line SE” patruljen var 
heldig. Det første fly på denne patrulje 
indledte patruljeringen til tiden, men 
det viste sig hurtigt, at flyet´s radar 
ikke virkede. I den næste time søgte 
besætningen at reparere sættet, men 
uden held, og flyet blev herefter 
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Den svære krydser Prinz euGen 
under operation CERBERUS med 
besætningen på klartskibsposterne.

beordret til at returnere til basen. Der 
blev ikke opsendt erstatningsfly, og 
heller ikke i dette tilfælde blev Ramsay 
underrettet.

”Habo” patruljen, der skulle obser-
vere området mellem Le Havre og 
Boulogne, skulle efter planerne 
gennemføres 3 gange inden kl. 0730. 
Flyvelederen på flyenes base var 
imidlertid ængstelig for at tåge skulle 
lukke stationen, hvorfor patruljens 
fly blev beordret retur til basen efter 
kun 2 omgange. En time efter, at flyet 
havde forladt patruljen, nåede de tyske 
skibe denne patruljelinie. Heller ikke 
denne afkortning af patruljeringen blev 
meddelt Ramsay, som derfor måtte gå 
ud fra, at de 3 patruljer var gennemført 
i overensstemmelse med ”Fuller” 
planen. Han nærede således ingen 
mistanke om, at den tyske eskadre 
havde forladt Brest 53. 

Operationens 1. fase. 
Den tyske eskadre passerede Ushant 
lidt over midnat, og satte herefter 
kursen mod nordvest og den Engelske 
Kanal. I stedet for de planlagte 25 
knob blev farten hurtigt øget til 27 
knob, således at de 2 timer, man 
havde sat til, kunne blive indhentet, og 
eskadren blev yderligere hjulpet af den 
stærke medstrøm. Alderney passeredes 
kl. 0515, og kl. 0800 var man ud 
for Le Havre og stadig uobserveret. 
Kl. 0730 dukkede de første fly fra 

jagereskorten op, og flydækningen var 
herefter konstant på 16 eller flere fly. 
Kort før daggry opdagede den tyske 1. 
minestrygerflotille under Korvetten-
Kapitän Bergelt et hidtil uobserveret 
minefelt på højde med Dieppe. Feltet 

var et af dem, som WelsHman lagt i 
dagene før operationens iværksættelse. 
Der blev detacheret 4 minestrygere til 
at stryge en smal rende igennem feltet, 
der uden besvær, ganske vist med 
farten nedsat til 10 knob, blev passeret 
af den tyske eskadre 54. 
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På britisk side havde Ramsay, stadig ud 
fra den betragtning, at den tyske passage 
af Strædet ville ske umiddelbart før 
daggry, med et signal kl. 0400 beordret 
beredskab til øjeblikkelig indsats. Efter 
daggry vendte enhederne tilbage til 
deres normale beredskab og de daglige 
rutiner 55. 

Den tyske ”jamming” af de britis-
ke kystradarstationer blev sat 
massivt ind om morgenen den 12. 
februar. Operatørerne på de britiske 
radarstationer var som sædvanligt 
af den opfattelse, at der var tale om 
atmosfæriske forstyrrelser. Inden 
”jammingen” satte ind, havde man 
imidlertid observeret en usædvanlig 
kraftig flyaktivitet, hvilket var blevet 
rapporteret til 11. Group´s hovedkvarter, 
som imidlertid mente, at der var tale 
om en tysk redningsoperation eller om 
eskorte af en kystkonvoj, hvorfor man 
ikke foretog sig videre 56.

Nogle af de britiske radarstationer var 
blevet udstyret med en ny radartype, 
der opererede med korte bølgelængder, 
og disse stationer var tyskerne endnu 
ikke i stand til at ”jamme”. Fra disse 
stationer indløb der rapporter til Fighter 
Command´s hovedkvarter om plot, 
som viste et antal fly, der fløj i cirkler 
over et lille areal. Radarstationen ved 
Swingate nær Dover rapporterede 
om fly, der cirklede over skibe, som 
sejlede øst over med en fart på 25 

knob. Samme radarstation kunne kl. 
1016 rapportere om 3 store ekkoer, 
der kunne være den tyske eskadre, ca. 
56 miles fra Boulogne. Stationschefen 
søgte forgæves at komme igennem med 
meldingen til Dover. Til sidst lykkedes 
det at viderebringe meldingen via 
Flådebasen i Portsmouth. Også i Fighter 
Command havde man fået en mistanke 
om, at den tyske eskadre var på vej øst 
over, og man underrettede 11. Group, 
der imidlertid fastholdt sin ovennævnte 
vurdering. Også jagerkontrolofficeren 
i plotterrummet på flyvestation Biggin 
Hill var kommet til det resultat, at 
der var tale om 3 skibe, som sejlede 
øst på med 25 knob. Han meddelte 
11. Group, at han mente, at det var 
”Fuller”. Det viste sig nu, at ingen i 11. 
Groups operationsrum var klar over, 
hvad dette kodeord betød. Det viste sig 
senere, at operationen i RAF var blevet 
betragtet som så hemmelig, at kun en 
enkelt eller to højt rangerede officerer 
i gruppen kendte kodeordet. Det viste 
sig også senere under oprationen, at 
hemmeligholdelsen betød, at de RAF-
piloter, der skulle udføre operationerne 
mod den tyske eskadre, ikke vidste, 
hvad de skulle operere imod 57. 

Biggin Hill´s kontrolofficer beordrede 
imidlertid flyvestation Hawkinge til 
at sende en Spitfire patrulje op for 
at observere over Kanalen. Også 
RAF´s forbindelsesofficer i Ramsay´s 
hovedkvarter nærede mistanke til 
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de rapporterede plot. Han bad kl. 
1045 ligeledes om, at der sendtes 
en rekognosceringspatrulje op, 
ligesom han satte sig i forbindelse 
med flyvestation Manston, hvor han 
meddelte chefen for Fleet Air Arm´s 
eskadrille 825, Lt. Cdr. Esmonde, at 
eskadrillen burde gå over til højeste 
beredskabsgrad 58. 

RAF’s rutinemæssige patruljer 
over Kanalen, der blev fløjet hver 
anden time i dagtimerne, havde 
ikke observeret meget. Den første 
patrulje havde observeret nogle tyske 
motortorpedobåde forlade Boulogne, 
og den anden havde rapporteret 11 små 
skibe øst for Ostende og yderligere 6 
øst for Zeebrugge, men ellers intet 59.

Den tyske eskadre observeres. 
Som følge af ordren fra Biggin 
Hill sendte Flyvestation Hawkinge 
2 Spitfire fly i luften kl. 1020. De 
observerede begge en gruppe på 10-
20 skibe eskorteret af 5 destroyere ud 
for Boulogne, som de mente var en 
kystkonvoj. De observerede også 9 
motortorpedobåde vest for konvojen. 
Ifølge de stående ordrer i Fighter 
Command måtte radioen ikke benyttes, 
hvorfor de først kunne afrapportere 
efter landingen kl. 1050. Den ene af 
piloterne meddelte her, at han havde set 
et skib med ”trebens mast”, og forevist 
et eksemplar af ”Jane´s Fighting 
Ships” kunne han identificere det som 

scHarnHorst. Denne identifikation 
blev ikke taget alvorligt i 11. Group´s 
hovedkvarter, som rapporterede obser-
vationen af konvojen til Dover, men 
ikke observationen af skibet med 
”trebens masten” 60.  

På samme tid var Group Captain 
Beamish og Squadron Leader Boyd, 
begge britiske ”Jager Esser”, gået i 
luften i deres Spitfire fly i håbet om 
at møde nogle tyskere, som de kunne 
skyde ned. Kl. 1042 kom de ud af 
skydækket lige over den tyske eskadre. 
De undslap den tyske jagerdækning 
ved at dykke ned igennem den kraftige 
A/A ild, og returnerede hjem hurtigst 
muligt. Beamish og Boyd fulgte den 
stående ordre, og rapporterede intet før 
efter landingen kl. 1109. Meldingen 
sendtes fra 11. Group via Air Ministry 
til Admiralitetet, der videresendte den 
til Ramsay´s hovedkvarter i Dover, 
hvor den modtoges kl. 11.25 61. Først 
på dette tidspunkt, hvor den tyske 
eskadre inden længe ville passere 
Kap Gris Nez, kunne Ramsay beordre 
sine underlagte enheder til at indlede 
operationerne. De 5 motortorpedobåde 
(den 6. havde motorproblemer) og 
2 motorkanonbåde i Dover samt de 
3 motortorpedobåde fra Ramsgate 
(3 var blevet beskadiget aftenen 
i forvejen under kamp med tyske 
motortorpedobåde) blev straks beordret 
til søs. Destroyerne i Harwich, der var 
gået over på 4 timers varsel kl. 0700, 
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Her ses tydeligt den tætte og konstante luftdækning Luftwaffe understøttede ope-
rationen med.

fik ordre til hurtigst muligt at gå til søs. 
De var til alt held i færd med øvelser 
til søs, og kunne øjeblikkeligt sætte 
kursen mod deres operationsområde. 
Eskadrille 825, der som ovenfor 
nævnt, var blevet advaret af RAFs 
forbindelsesofficer i Ramsay´s stab, 
var parat, og ventede kun på den 
endelige ordre til angreb. Endeligt blev 
24 cm. batteriet ved Dover underrettet 
om den kommende passage 62.

De første britiske angreb sættes ind. 
Kl. 1200 passerede den tyske eskadre 
Kap Gris Nez, og kort efter stødte de 
sidste Motortorpedobådsflotiller til 
eskorten. De blev placeret på eskadrens 
bagbords side. Vejret var diset, og den 

i forvejen halvdårlige sigtbarhed blev 
yderligere forværret af, at Vizeadmiral 
Ciliax beordrede røgudlægning fra 
eskorten på bagbords side 63.

Det britiske 24 cm. batteri var udstyret 
med en af de nye radarer, der ikke 
kunne ”jammes”, og man kunne 
derfor observere de tyske skibe kl. 
1210. Batterikommandøren indledte 
skydningen kl. 1210, og holdt inde kl. 
1245, da de tyske skibe var uden for 
rækkevidde. Der blev afgivet i alt 33 
skud uden at opnå træffere 64.

Det blev aftalt mellem Flyvestation 
Manston og 11. Group, at eskadrille 
825 under sit angreb skulle dækkes 
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24 cm batteriet “South Foreland” fik afgivet 33 skud mod den tyske styrke uden 
at opnå nogen træffer. 

af i alt 5 eskadriller Spitfire fly. De 3 
skulle levere nærdækningen mod de 
tyske jagerfly, medens 2 skulle være 
”flakdækning”, altså angribe an-
tiluftskytset. De eskorterende jager-
eskadriller skulle mødes med eskad-
rille 825 over Flyvestation Manston kl. 
1225. 

Inden starten modtog Flyvestation 
Manston en henvendelse fra Coastal 
Commands 16. Group, der foreslog, at 
Eskadrille 825s angreb skulle udsættes 
i 1½ time, således at det kunne koor-
dineres med torpedoangreb fra denne 
gruppes Beaufort torpedofly. Forslaget 
blev afvist, idet man anså det for 
vigtigt, at de tyske skibe blev angrebet 
så hurtigt som muligt, således at man 
eventuelt kunne få nedsat deres fart og 
manøvredygtighed. Hertil kom, at et 

sådant koordineret angreb ville give 
problemer med jagerdækningen, da 
Swordfish flyet var meget langsommere 
end Beaufort flyene 65. 

Kl. 1225 startede de 6 Swordfish fly. 
På dette tidspunkt var de eskorterende 
jagerfly endnu ikke ankommet. 
Esmonde kredsede i nogle minutter 
over Flyvestationen. Kl. 1229 beslut-
tede han at begynde operationen uden 
eskorte, og satte kursen mod den 
position, hvor han ventede at finde den 
tyske eskadre. Kl. 1232 ankom én af 
de lovede eskadriller bestående af 10 
Spitfire fly, medens de resterende enten 
ikke nåede frem, eller først nåede frem 
på et tidspunkt, hvor 825. eskadrille 
var ophørt at eksistere 66. 

De 6 torpedofly angreb i 2 grupper 
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Ud af seks Swordfish flys som angreb den tyske styrke blev seks skudt ned!

på hver 3 maskiner. Da man nåede i 
nærheden af den tyske eskadre, blev 
den sparsomme eskorte hurtigt optaget 
af kampe med de tyske jagerfly, og 
kunne ikke hindre, at nogle af disse 
angreb de 6 torpedofly, ligesom disse 
blev mødt med en mur af ild fra det 
tyske antiluftskyts. Nogle af de britiske 
fly fik kastet deres torpedoer, medens 
andre blev skudt ned, inden de nåede 
dette. Ingen af flyenes torpedoer traf 
de tyske skibe, og slutresultatet af 
dette selvmorderiske angreb med 6 

forældede torpedofly var, at de alle 
blev skudt ned. Der var 5 overlevende, 
hvoraf de 3 var sårede. De blev alle 
reddet af de britiske motortorpedobåde, 
der angreb omtrent samtidigt 67. 

Motortorpedobådsangrebet.
De 5 motortorpedobåde fra Dover 
under kommando af Lt. Cdr. E.N. 
Pumphrey forlod Dover kl. 1155, 
medens de 2 motorkanonbåde under 
kommando af Lieutenant P. Gould 
afgik lidt senere. Kl. 1210 fik 
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Der var tale om en meget stor styrke af tyske krigsskibe. Det var sandsynligvis 
den største enkelte samlede tyske flådestyrke til søs under hele krigen.

Pumphrey røg i sigte på styrbords bov, 
og lidt senere fik han kontakt med de 
tyske motortorpedobåde, der udgjorde 
eskorten på eskadrens bagbords side. 
Kort efter fik han de 3 store skibe i 
sigte på ca. 4000 m afstand, og kl. 1223 
kunne han sende en fjendemelding til 
Dover om 3 slagskibe 68. Det var hans 
plan at forsøge at komme inden for 
eskorten af motortorpedobåde for at 
udføre torpedoangrebet. Da de tyske 
både var hurtigere og sværere bevæbnet 
end de britiske, kunne han ikke 
overhale dem. Han besluttede derfor 
i stedet at trænge igennem eskorten 
imellem 2 motortorpedobådsflotiller.  
Det mislykkedes også, fordi han fik 

motorstop, og derefter var nødt til 
at nedsætte farten til 15 knob. Han 
beordrede de resterende både til at 
fortsætte angrebet individuelt, og 
søgte nu med sin egen båd, nr. 221, at 
komme så tæt på de store tyske skibe 
som muligt. Da han var knap 800 m fra 
de tyske motortorpedobåde, blev disses 
ild for nærgående, og han affyrede 
sine torpedoer mod de store skibe på 
en afstand af ca. 3000 m, hvorpå han 
drejede væk. 

Bådene nr. 219 og 48 var udsat for 
kraftig beskydning fra tyske jagerfly, 
og var derfor kommet lidt bagefter. De 
endte med at affyre deres torpedoer 
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kl. ca. 1230 i et hul mellem 2 tyske 
motortorpedobådsflotiller på ca. 4000 
m afstand. Båd nr. 45 forsøgte først 
at trænge bag om de eskorterende 
motortorpedobåde, men da det ikke 
lykkedes, valgte man som nr. 219 
og 48 at affyre torpedoerne i et hul 
mellem 2 eskorterende motortorpe-
dobådsflotiller. Under bådens til-
bagetrækning blev den forfulgt af den 
tyske destroyer FreDericH iHn, og var 
ved at komme i vanskeligheder, da de 
2 motorkanonbåde under Lieutenant 
Gould dukkede op og beskød den tyske 
destroyer, der herefter trak sig tilbage. 
Kanonbådene udlagde endvidere røg 
for at dække motortorpedobådenes 
retræte.

Den sidste britiske båd, nr. 44, der 
havde haft et fuldstændigt motorstop, 
var kommet langt bagefter de øvrige 
både. Det lykkedes den imidlertid at 
komme ind på en afstand af knap 4000 
m fra de tyske skibe, hvorefter den 
affyrede torpedoer mod scHarnHorst 
og Prinz eugen. Denne båd blev under 
tilbagetrækningen forfulgt af den tyske 
destroyer Herman scHoemann, men 
også i dette tilfælde opgav destroyeren 
forfølgelsen, da den blev beskudt af de 
2 britiske kanonbåde. Alle de britiske 
både vendte uskadt tilbage til Dover. 
Det lykkedes de tyske skibe ved 
manøvrering at undgå torpedoerne fra 
de britiske motortorpedobåde 69.
De 3 motortorpedobåde fra Ramsgate 

var startet samtidigt med bådene 
fra Dover. De havde imidlertid en 
længere distance at sejle, og de 
kunne først angribe længere mod 
øst, efter at tyskerne havde passeret 
det smalle stræde mellem Calais og 
Dover. Bådene fik kontakt med den 
tyske eskorte, men kunne ikke trænge 
igennem den. På grund af dis og røg fik 
de aldrig kontakt med de store skibe, 
hvorefter de opgav angrebet og vendte 
tilbage til basen 70.

ScharnhorSt beskadiges. 
Den tyske eskadre var nu igennem den 
smalle del af Strædet, og kunne uskadt 
sætte kursen mod nordvest op langs 
den belgiske og hollandske kyst. Kl. 
1431, kort før passage af Vlissingen, 
indtraf det første uheld for eskadren. 
scHarnHorst blev beskadiget af en 
mine i et af de felter, som Bomber 
Command efter Ramsay´s ønske havde 
lagt i farvandet langs De Frisiske Øer. 
Disse felter var øjensynligt undgået de 
tyske minestrygeres opmærksomhed. 
scHarnHorst måtte stoppe, da alle 
de automatiske ventiler i maskineriet 
var blevet lukket på grund af 
chocket fra eksplosionen, medens 
gneisenau og Prinz eugen i henhold 
til operationsordren fortsatte med 27 
knobs fart. Ciliax kaldte destroyeren Z 
29 på siden af scHarnHorst, og gik med 
hele sin stab om bord i destroyeren, 
der straks fortsatte efter gneisenau og 
Prinz eugen 71. Admiralens trængsler 
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En kritsisk episode. Flagskibet scHarnHorst ligger stoppet efter at være gået på 
en mine udfor Schelde flodmundingen. 

var dog ikke forbi. Destroyeren nåede 
op til de øvrige enheder kl. 1620, men 
kort efter eksploderede en granat i 
løbet på en af destroyerens kanoner, 
og stort sprængstykke fra kanonen 
slog igennem dækket og beskadigede 
hovedledningen til smøreolie til tur-
binernes lejer. Destroyeren måtte stop-
pe for at reparere. Ciliax kaldte de-
stroyeren Herman scHoemann på siden 
for endnu gang skifte sit flag. Søen var 
nu for høj til at gå på siden af Z 29. 
Overførslen foregik derfor med et af 
destroyerens fartøjer 72. Netop som 

fartøjet befandt sig imellem de 2 
destroyere, dukkede scHarnHorst op, 
og passerede for fuld kraft tæt forbi 
fartøjet med admiralen. Kort efter, 
at Ciliax havde skiftet sit flag til Z 
29, viste det sig i øvrigt, at skaderne 
på scHarnHorst ikke var særligt 
alvorlige, og den kunne derfor i løbet 
af ca. ½ time genoptage sejladsen for 
fuld kraft 73. 

Det britiske destroyerangreb. 
De 6 ældre britiske destroyere fra 
Harwich var i færd med en øvelse ud 
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I tiden inden operationen havde tyske minestrygere flittigt og utrætteligt strøget 
ruten som de store enheder skulle benytte. Det var en af årsagerne til operation-
ens succes. Her ses nogle af de såkaldte MR både under forlægning.

for Suffolks kyst, da de kl. 1156 modtog 
signal fra Dover om, at den tyske 
eskadre var på vej igennem Kanalen, og 
kunne derfor straks sætte kursen mod 
det punkt, hvor de efter planerne skulle 
angribe tyskerne. De 6 destroyere, 
der alle var bygget i slutningen af 1. 
Verdenskrig eller umiddelbart efter 
denne, var sædvanligvis beskæftiget 
med eskorte af konvojer på østkysten. 

Der var 3 fra 21. Destroyer Flotille, 
camPbell, vivacious og WorcHester 
samt mackay, WHitsHeD og WalPole 
fra 16. Flotille, alle under kommando 
af Captain C.T.M. Pizey i camPbell. 
Pizey, der i begyndelsen gik ud fra, at 
den tyske eskadres fart var 20 knob, 
modtog regelmæssige meldinger 

fra Dover om tyskernes position, og 
kunne efterhånden på baggrund af 
sit plot vurdere, at tyskernes fart var 
langt højere, 27 knob. Det betød, at 
de britiske destroyere ikke ville kunne 
nå tyskerne på den position, hvor man 
oprindeligt havde planlagt at angribe 
dem, og at man, hvis man skulle nå 
at gennemføre et torpedoangreb, 
måtte sætte kursen direkte igennem 
et britisk minefelt, således at man 
kunne gennemføre angrebet ud for 
mundingen af floden Maas. Kl. 1318 
beordrede han derfor sine destroyere 
til at ændre kursen til ret øst, tværs 
gennem minefeltet, og til at øge farten 
til 28 knob. Pizey skønnede, at denne 
kurs ville bringe ham i kontakt med 
fjenden ca. kl. 1530.
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Kort efter kursændringen måtte 
WalPole opgive operationen på 
grund af maskinskade, medens de 
resterende 5 fortsatte mod øst med 
28 knobs fart. Kl. 1430 var man klar 
af minefeltet uden nogen skader. 
Under vejs blev man af og til angrebet 
af tyske bombemaskiner, dog uden 
at lide skade. Det mest nærgående 
angreb blev udført mod Worcester 
af et britisk Hampden bombefly, der 
kl. 1445 kastede en bombe, der ramte 
vandet 30 m fra destroyeren. 

Kl. ca. 1515 fik radaroperatøren i 
camPbell 2 store ekkoer på sin skærm 
i pejling 145 og på en afstand af ca. 9 
mil. Det var gneisenau og Prinz 

eugen, og kort efter fik han yderligere 
et ekko, scHarnHorst, der var ved at 
indhente de 2 øvrige skibe. Pizey, der 
af sit plot kunne se, at de fjendtlige 
fartøjer løb ca. 27- 28 knob, besluttede 
sig for hurtigst muligt at nærme sig 
de fjendtlige skibe, for så, når han 
fik dem i sigte, at dreje mod dem på 
angrebskurs og søge så tæt på dem som 
muligt, før torpedoerne blev affyret. 
Kl. 1543 fik man fra camPbell´s bro 
gneisenau og Prinz eugen i sigte på 
ca. 4 mils afstand. scHarnHorst var 
endnu ikke at se.

Destroyerne, der indtil da havde sejlet 
i kølvandsorden, formeredes nu i 2 
divisioner. Den første bestod af 
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Destroyeren camPBell var en af seks gamle destroyere der angreb den tyske sty-
rke. Destroyerne var bygget i slutningen af Første Verdenskrig eller umiddelbart 
efter denne. 

camPbell, vivacious og Worcester, 
og den anden af macay og WHitsHeD. 
De 3 destroyere i den første division 
blev hyppigt angrebet af tyske jagerfly, 
og blev efterhånden også taget 
under ild af gneisenau´s og Prinz 
eugen´s hovedarmeringer, men blev 
mirakuløst ikke ramt. Kl. 1547, da en 
af gneisenau´s granater var tæt på at 
ramme camPbell, besluttede Pizey at 
angribe. camPbell drejede og fyrede 
sine torpedoer mod gneisenau. Det 
samme gjorde vivacious. Derefter 
drejede camPbell mod nordøst 
for eventuelt at engagere de tyske 
destroyere, medens vivacious trak sig 
tilbage mod nordvest. Worcester, der 
muligvis ikke observerede, at de 2 

øvrige destroyere havde affyret deres 
torpedoer, pressede sig endnu tættere 
på de tyske skibe, og var inde på en 
afstand af ca. 2000 m, da den blev 
ramt af en granat, der bl.a. ødelagde 
kommunikationen mellem broen og 
torpedoapparaterne. Affyringen af 
torpedoerne måtte derfor foregå med 
lokal kontrol ved torpedoapparaterne. 
Skibet blev herefter ramt igen af 2 
granater, der satte 2 af dets kedler ud 
af funktion, hvorefter det stoppede. 
I de følgende minutter blev det 
ramt adskillige gange, og var svært 
beskadiget. Ingen af de britiske 
torpedoer ramte gneisenau, der foretog 
undvigelsesmanøvrer.
De 2 andre destroyere drejede i 
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angreb samtidigt med camPbell. 
Captain Wright i macay affyrede sine 
torpedoer kl. 1547 mod Prinz eugen, 
medens WHitsHeD fyrede kl. 1549 mod 
samme mål. Den tyske krydser foretog 
et kraftigt drej styrbord over mod syd, 
og undveg således torpedoerne fra de 2 
britiske destroyere.  

De ubeskadigede britiske destroyere 
blev beordret til at returnere til 
Harwich hurtigst muligt for at tage 
nye torpedoer om bord med henblik på 
et eventuelt yderligere angreb på den 
tyske eskadre. Det lykkedes også den 
stærkt beskadigede Worcester med 6 
knobs fart at nå tilbage til Harwich 74. 

Coastal Command’s og Bomber 
Command´s angreb. 
Som allerede nævnt, var der fra 
begyndelsen enighed mellem Admi-
ralitetet og Air Ministry om, at Royal 
Air Force måtte spille hovedrollen i en 
operation med henblik på at hindre, at 
den tyske eskadre i Brest foretog en 
forlægning gennem den Engelske Kanal 
til tyske havne. Det våben, man her 
satte sin lid til, var Coastal Command´s 
moderne Beaufort torpedofly, der var 
bemandet af piloter, som var trænet i 
torpedoangreb på skibe. Som allerede 
nævnt, disponerede Coastal Command 
over 3 eskadriller, som var stationeret 
på 3 forskellige flyvestationer ved 
Portsmouth, i Cornwall og i Skotland, 
men havde foretaget sig meget lidt med 

henblik på hurtigt at kunne indsætte 
disse fly i en koordineret operation 
over Kanalen mod den tyske eskadre.

Da behovet herfor opstod, var den 
nærmeste eskadrille nr. 217, der 
var stationeret på Thorney Island 
ved Portsmouth. Eskadrillen bestod 
egentligt af 10 fly, men 3 var udlånt 
til eskadrille nr. 86 på Flyvestation St 
Eval i Cornwall. Af de resterende 7 
var kun 4 umiddelbart operative den 
12. februar ved middagstid. De blev 
beordret til Flyvestation Manston, 
hvor de skulle møde jagereskorten. 
Starten blev noget forsinket, og de 
kom først af sted kl. 1340. Piloterne 
var, på grund af det tidligere omtalte 
”hemmelighedskræmmeri” i Royal Air 
Force omkring Operation ”Fuller”, 
ikke blevet briefet, og vidste derfor 
ikke, hvad målet for operationen 
var. Da de nåede Manston for sent, 
havde jagereskorten forladt stedet. På 
flyvestationen søgte man at instruere 
torpedoflyene via trådløs telegrafi, 
men havde glemt, at de i stedet var 
blevet udstyret med radiotelefoni. 
Eskadrillechefen landede efter at 
have cirklet over Manston i nogen tid. 
Han blev nu briefet, og gik i luften 
igen. De 4 fly blev skilt fra hinanden, 
men iværksatte omkring kl. 1540 en 
række ukoordinerede angreb. På dette 
tidspunkt var sigtbarheden imidlertid 
blevet dårlig, og eskadrens forsvar af 
jagerfly og A/A skyts var meget intenst. 
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Ingen af torpedoerne ramte. De sidste 3 
af eskadrillens fly startede individuelt i 
eftermiddagens løb. Et blev skudt ned 
af et tysk jagerfly, medens de 2 øvrige 
kastede deres torpedoer uden at opnå 
træfning.

Eskadrille nr. 42, der var stationeret på 
Flyvestation Leuchars i Skotland, var 
den 8. februar blevet beordret syd på. 
Dårligt vejr havde hindret dens start 
indtil den 12. Det var imidlertid kun 9 
af eskadrillens 14 fly, der var bevæbnet 
med torpedoer. Eskadrillen blev derfor 
først beordret til Coastal Commands 
station North Coates i Norfolk for at 
få de sidste 5 fly torpedobevæbnet. 
Uheldigvis havde det om natten sneet 
i East Anglia, og startbanerne på 
North Coates var endnu ikke ryddet. 
Eskadrillen blev derfor omdirigeret til 
Coltishall, der var station for jagerfly, 
og hvor der ikke var nogen torpedoer. 
Man søgte nu at fragte torpedoer med 
lastbiler fra North Coates til Coltishall. 
Det var imidlertid en langsommelig 
affære, og de nåede først frem, da den 
tyske eskadre for længst var nået frem 
til Brunsbüttel og Wilhelmshafen. 
Efter nogen ventetid besluttede man, 
at de 9 bevæbnede fly skulle starte. 
De stødte til deres jagereskorte over 
Manston kl. ca. 1530, og satte herefter 
kursen mod det udpegede målområde. 
Ingen af piloterne var blevet briefet om 
den tyske eskadre, idet de var blevet 
instrueret om at angribe en konvoj. De 

nåede frem til målområdet kl. ca. 1600 
kort efter, at de britiske destroyere 
havde foretaget deres angreb. 7 fly 
udførte torpedoangreb. Uheldigvis 
valgte 3 af dem de britiske destroyere 
som mål, dog uden at træffe. Heller 
ikke de øvrige 4 fly opnåede træffere. 
De 2 sidste fly fandt ikke skibene, og 
vendte tilbage til basen med deres 
torpedoer.

Den tredje eskadrille var nr. 86 på 
Flyvestation St Eval, hvis 12 fly blev 
beordret til Thorney Island, som de 
nåede kl. 1430. Herfra blev de beordret 
til Coltishall, hvor de skulle møde 
deres jagereskorte.  Da de nåede frem 
kl. 1640, var der ingen jagerfly, og 
eskadrillechefen besluttede at fortsætte 
uden eskorte. Det var nu ved at blive 
mørkt, og flyene kunne ikke få kontakt 
med den fjendtlige eskadre. 2 blev 
skudt ned af tyske jagerfly, medens de 
øvrige returnerede til basen 75. 

Coastal Command´s indsats var således 
ikke nogen succes, og alt tydede 
på manglende kvalificeret operativ 
ledelse. 

Royal Air Force´s indsats var endnu 
ikke slut. Som nævnt var også Bomber 
Command tiltænkt en rolle i Operation ” 
Fuller”, idet det var planen i dagtimerne 
at indsætte et stort antal bombefly mod 
de tyske skibe. Det var oprindeligt 
planen, at de skulle bevæbnes med 
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panserbrydende bomber. Disse skal 
imidlertid kastes fra stor højde, og 
det kunne aktuelt ikke lade sig gøre 
på grund af en meget lav skyhøjde. 
De blev derfor i stedet armeret med 
almindelige højeksplosive bomber. 
Bomber Command indsatte i alt 242 fly 
i 3 bølger. De angreb i perioden fra kl. 
1445 til kl. 1700. Under de vanskelige 
forhold med ringe sigtbarhed havde 
vanskeligt ved at finde de tyske skibe. 
Det lykkedes kun for 39 fly, hvis angreb 
kun medførte mindre beskadigelser af 
2 torpedobåde. 15 bombefly gik tabt 76. 

Admiral Ciliax´s stabschef, Kapitän 
Z. See H.J. Reinicke karakteriserede 
Royal Air Force´s indsats under 
Operation “Fuller” på følgende måde: 
”There was no organization or plan 
in the furious attacks of the following 
hours. Anything that had a propeller 
and could stow away some bombs and 
could be made to take off was thrown 
into the show by the enemy.” 77

Endelig bad Admiralitetet Bomber 
Command om i nattens løb at lægge 
magnetiske miner i Elb-mundingen. 
20 fly deltog i en sådan operation, 
men de tyske skibe kom ikke på noget 
tidspunkt i nærheden af disse miner 78.

Operationens sidste fase.
Alt tydede nu på, at den tyske operation 
ville blive en succes, og at skibene 
ville nå tyske havn uden yderligere 

skader. Sådan skulle det ikke gå. Kl. 
1955 ud for Terschelling eksploderede 
en af de miner, der var lagt af Bomber 
Command i dagene før den 11. februar,  
under gneisenau, som stoppede. Det 
viste sig, at den kun var blevet lettere 
beskadiget, og den kunne efter få 
minutter genoptage sejladsen med 
25 knob. Den og Prinz eugen nåede 
herefter Brunsbüttel ved den vestlige 
indsejling til Kieler Kanalen den 13. 
kl. 0700. Heller ikke scHarnHorst gik 
fri. Kl. 2134, da den var lidt nord for 
Terschelling, eksploderede en anden 
af de miner, der var lagt af Bomber 
Command, under bunden af den. Skibet 
stoppede, og skaden var alvorligere end 
på gneisenau. Bagbords maskine var 
ude af drift, og begge styremaskiner 
beskadiget, ligesom ildledersystemet, 
og det system, der drejer 
kanontårnene, var beskadiget. I løbet 
af en lille time fik maskinbesætningen 
midtermaskinen og styrbords maskine 
i gang igen, og scHarnHorst kunne 
fortsætte med 12 knob. Kl. 1030 om 
formiddagen den 13. februar kunne 
den fortøje i Wilhelmshafen  79, og 
Ciliax kunne sende følgende signal til 
Seekriegsleitung i Berlin: ”It is my duty 
to inform you, that Operation Cerberus 
has been sucessfully completed. Lists 
of damage and casualties follow.” 80 

Efterveer. 
Det er utvivlsomt, at Operation CER-
BERUS var en taktisk triumf for den 
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tyske flåde, og at briternes Operation 
”Fuller” var totalt mislykket. For en 
gangs skyld havde Hitler´s intuition 
været rigtig, da han ikke mente, ”the 
British capable of making and carrying 
out lightning decisions”.  Det er 
forståeligt, at denne triumf over Royal 
Navy vakte noget, der lignede eufori i 
Tyskland. Ledelsen af den tyske flåde 
beholdt dog begge ben på jorden, idet 
det i Seekriegsleitung´s krigsdagbog 
bl.a. hedder: ”At the same time the 
unfavourable effect of the withdrawal 
from Brest on our strategic position in 
the North Atlantic began to make itself 
felt. Within a few days we received news 
that the British battleships had been 
withdrawn from the North Atlantic 
convoy service and were assembled in 
the North of Scotland.”  81 

Grosadmiral Raeder gav udtryk for sin 
opfattelse således: ”Tactically, the dash 
up the Channel was a great success. 
Strategically, it was an outright re-
treat .” 82 

Den britiske premierminister, Win-
ston Churchill gav udtryk for samme 
opfattelse overfor det britiske Par-
lament. 

I Storbritannien var skuffelsen og 
vreden over Royal Navy´s og Royal 
Air Force´s indsats enorm. I ”Daily 
Mail” hed det således: ”The escape 
is symptomatic of the general feeling 

that there is something wrong with 
Britain´s war-direction and this feeling 
is crystallised in an almost universal 
demand for removal from high places 
of the tired and the incompetent.” 83 

Det siges, at Churchill, da 1. Sealord, 
Admiral Dudley Pound telefonisk 
underrettede ham om, at den tyske 
eskadre var nået frelst i havn, blot 
svarede ”Why?”, og derefter smækkede 
røret på 84.

For at gyde olie på de oprørte vande 
og redde regeringens liv nedsatte 
Churchill en undersøgelsesret under 
ledelse af en dommer fra High Court. 
Undersøgelsesretten, der utvivlsomt 
var politisk instrueret om at ”hvid-
vaske” affæren, kom til det noget 
overraskende resultat, at man ikke 
kunne rette egentlige bebrejdelser mod 
nogen, selvom ”coordination was not 
entirely successful.” 85
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”Danmarks krigshistorie” udgivet af 
Gads Forlag den 21. november 2008. 
Bind 1 er skrevet af Kurt Villads Jensen, 
Knud V. Jespersen og Gunner Lind. 
Bind 2 er skrevet af Ole L. Frantzen, 
Michael H. Clemmesen og Thomas 
Wegener Friis. Knud V. Jespersen 
og Ole L. Frantzen har virket som 
hovedredaktører på værket. Ialt 874 
sider illustreret. Pris kr. 599.

Der har ikke tidligere været udgivet 
en samlet krigshistorie for Danmark, 
og det har Gads Forlag nu rådet bod 
på. De seks forfattere, som alle hører 
til blandt vore bedste historikere, 
har i et opgør med den tidligere 
radikale historiefortolkning, som 
i det meste af det 20. århundrede 
prægede universiteterne, skrevet et 
fremragende værk om de krige, som 
har haft betydning for Danmarks 
udvikling. Der er tale om et værk, som 
dels kan læses i sammenhæng og dels 
kan bruges som opslagsværk. Værket 
dækker også udviklingen i de lange 
perioder, for eksempel 1720 til 1801 
og 1864 til 1940, hvor landet ikke 
deltog i egentlige krige.

I forordet gør forfatterne op med 
det radikale historiesyn, som blandt 
andet medførte, at det ikke var særlig 
fremmende for karrieren for unge 
historikere i lange perioder i det 20. 
århundrede at beskæftige sig med krig, 
statens voldsmonopol etc. I det 

afsluttende kapitel runder forfatterne 
af med følgende synspunkt: 

”Krigens såvel som fredens gerninger 
er nødvendige elementer i en dæk-
kende samlet forståelse af det mo-
derne Danmark og de historiske for-
udsætninger derfor”.

”Danmarks krigshistorie” formidler 
et overblik over udviklingen, og 
læseren bliver sat ind i kongemagtens 
relation til de militære styrker, landets 
økonomiske muligheder, militære 
doktriner og den tekniske udvikling. 
Det har været vigtigt for forfatterne 
netop at formidle overblikket. De 
enkelte slag til søs og på land har 
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kun fået en kortere beskrivelse, men 
der er gjort meget ud af at beskrive 
omstændighederne omkring de enkelte 
krige. Igennem hele værket fremgår, 
at Danmark egentlig rådede over tre 
”værn”, nemlig den mobile hærstyrke, 
flåden samt ”fæstningerne”.

I bind 1 starter læseren med at blive 
introduceret til vikingetiden, til 
vikingeskibet, som man kunne kalde et 
af datidens højteknologiske produkter 
og omkring vikingeperiodens 
afslutning til ledingssystemet, som 
kunne bringe landet på krigsfod. 
Læseren delagtiggøres i blandt andet 
skibsbygningen, hvor vikingeskibet 
var et velfungerende skib til offensiv 
krigsførelse, mens afløseren, koggen, 
var et langsomt og dårligt manøvrerende 
skib, som til gengæld kunne medføre 
en stor last. Den indledende periode 
er selvfølgelig behæftet med en lang 
række usikkerheder omkring kilderne, 
men fra 1500-tallet er der noget mere 
konkret viden om udviklingen.

Det er lykkedes for forfatterne at 
beskrive sammenhængen mellem 
befolkningen, nationalstaten, græn-
serne, skatteudskrivningerne og ”vær-
nepligten”. Ligeledes bringes læseren 
ind i datidens doktriner og våbenbrug, 
og man kan følge overgangen fra 
adelens ”voldsmonopol” til statens 
eller kongemagtens ”voldsmonopol”. 
Herunder kan læseren følge med i 

krige, ”som er selvfinansierende ved 
plyndring”. I 1612 når Christian IV 
frem til to konklusioner: For det første 
kan en fuldstændig erobring af Sverige 
ikke lade sig gøre, og for det andet er 
en stærk og veludrustet dansk flåde en 
forudsætning for Danmarks sikkerhed 
og for landets evne til at hævde sin 
stilling i østersøområdet.

I den følgende beskrivelse får nogle af 
vore konger også en smule oprejsning. 
Christian IV var måske ikke en særlig 
dygtig hærfører, men når man bliver 
præsenteret for hans muligheder under 
de givne forhold, så var det ikke så 
ringe endda, men han manglede noget 
af det held, som også er nødvendigt, 
når man er i krig. 
I en tid med afsløring af store 
svindelsager, så er det måske også på 
sin plads at gøre opmærksom på, at det 
ikke er noget nyt. En meget stor del 
af flådens midler gik omkring 1655 i 
private lommer, specielt i rigshovmester 
Corfitz Ulfeldts meget store lommer. 
Der er gjort en hel del ud af at beskrive 
Danmark som sømagt, problemerne 
omkring ”dominium maris baltici” 
(herredømmet over Østersøen) og 
specielt den nye situation efter tabet 
af de østlige provinser, hvor Øresund 
lige pludselig blev den nye grænse. 
Tidligere havde det været ”et dansk 
stræde”. Ligeledes har forfatterne også 
brugt mange kræfter på at beskrive 
de store sømagter. Således udviste 
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England og Nederlandene store 
anstrengelser for at støtte den svage 
part i strædeproblematikken, så deres 
egne merkantile interesser kunne nyde 
fremme.
 
Tilsvarende er det interessant læsning 
at følge Danmarks mange bestræbelser 
for senere at genvinde de tabte områder 
i Skåne, Halland og Blekinge. To gange 
var områderne sådan set generobret, 
men heldet og de udenrigspolitiske 
omstændigheder medførte, at de 
forblev under Sverige.

I 1600- og 1700-tallet fremstår Sverige 
som en magt med en veludbygget hær 
med dygtige hærførere. Danmark har 
til gengæld udviklet sig til en sømagt 
med en stor flåde med velkonstruerede 
skibe, veludviklede baser og frem-
ragende søofficerer: Danskeren Niels 
Juel og nordmændene Henrik Bielke 
og Cort Adeler.

Efter Den store nordiske Krig, som 
ikke medfører tilbageerobring af 
de tabte provinser i øst, kommer en 
lang fredsperiode, hvor flåden og 
handelsflåden oplever en markant 
fremgang under den såkaldte 
”florissante periode”. Her er tale om 
en national dansk-norsk flåde, hvor 
man taler dansk og norsk. Hæren 
gennemgår en ændring fra at være 
”tysk” til at være dansk. Samtidig 
blev en fransk officer, general Claude 

de Saint-Germain, i 1761 sat til at 
reformere hæren. Handelsflåden 
tjente styrtende med penge i denne 
periode. Flåden beskyttede handlen 
og fik ros for det, men hæren fik 
måske ikke den opmærksomhed og 
de midler, som udviklingen senere 
under Englandskrigene lagde op til. I 
1807 måtte amtmand Stemann i Sorø 
skrive til Hans Kongelige Højhed 
Kronprinsen: 

”Gud give Deres Kongelige Højhed 
kunne sende os nogle duelige 
officerer”.

I bind 2 kan man blandt andet læse 
en analyse af perioden 1814 til 
1870, som begyndte og sluttede 
med et nederlag. Efter 1814 skiftede 
Danmarks strategiske situation. 
Hidtil havde tyngdepunktet ligget 
omkring Øresund, hvor flåden og 
hæren sikrede hovedstaden, som 
var politisk, økonomisk og militært 
centrum. Desuden sikrede flåden 
forbindelsen til Norge. Efter tabet 
af Norge indgik Jylland og Fyn i 
kontinentets problemer, medens den 
sjællandske øgruppe indgik i den 
baltiske sikkerhedssfære. 

Under de slesvigske krige fremstod 
den danske selvtillid, nationalfølelsen 
og ambitionsniveauet måske lidt i 
overkanten af, hvad de militære og 
økonomiske ressourcer kunne bære. 
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General de Mezas situation i 1864 er 
ganske godt beskrevet. Han var blevet 
sat på en umulig opgave, og der forelå 
ikke en felttogsplan. Herefter følger 
langsomt en erkendelse af, at Danmark 
måske ikke behøver at trække en 
kommende krig i langdrag, såfremt der 
ikke er nogen fremmede stater, som 
har i sinde at rykke til undsætning. Det 
fører videre til beskrivelsen af hele 
problematikken omkring Københavns 
befæstning og derpå den teknologiske 
udvikling, som medfører voldsomme 
ændringer for såvel hær som flåde. 
Med til hele fæstningssagen hører 
de udenrigspolitiske relationer til 
Tyskland, Frankrig og Rusland.

Efter Den første Verdenskrig, som 
det lykkedes Danmark at holde 
sig ude af, beskrives de ulykkelige 
forsvarsordninger fra henholdsvis 1922 
og 1932, som medførte, at Danmark 
stod totalt uforberedt på de senere 
hændelser. Det tjener forfatterne til ros, 
at såvel den politiske som den militære 
baggrund er vel beskrevet. 

I forbindelse med krigsudbruddet bliver 
der gjort en del ud af handelsflådens 
forhold, såvel for ”udeflåden” som for 
”hjemmeflåden”. Både de handelsskibe 
som blev ude i allieret eller neutral 
tjeneste eller de skibe, som forblev 
i de tyskbesatte områder, led store 
menneskelige og materielle tab. 
Herefter beskrives selve udviklingen 

omkring besættelsen og værnenes 
forhold frem til den 29. august 1943.

Den sidste del af bogen beskriver 
udviklingen fra befrielsen i 1945 frem 
til 2008. Her er tale om en særdeles 
god beskrivelse af tiden lige efter 
krigen, hvor Danmark ledte efter 
alliancepartnere. Da forhandlingerne 
om et nordisk forsvarsforbund 
bryder sammen, bliver Danmark 
et af de stiftende medlemmer af 
Atlantpagten. Herefter beskrives Den 
kolde Krig med alle dens skiftende 
forhold gennem 1950’erne og helt 
frem til murens fald i 1989 og det 
efterfølgende sammenbrud af såvel 
Sovjetunionen som Warszawapagten. 
Også her er det lykkedes for forfatteren 
at bevare overblikket og ikke at 
fortabe sig i detaljer. I forbindelse med 
Gorbatjovs overtagelse af det vaklende 
sovjetimperium har forfatteren 
(Thomas Wegener Friis) en fin pointe. 
Gorbatjov måtte gøre noget drastisk 
for at rette op på forholdene, men som 
forfatteren skriver: 

”Hvad Gorbatjov ikke havde regnet 
med, var, at hans behandling endte 
med at slå patienten ihjel!”

Forfatteren fortsætter så med en 
udmærket analyse af Danmarks 
internationale engagement fra 1990 til 
2000, og herefter følger så udviklingen 
med den 11. september 2001, Den 
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anden Golfkrig og udviklingen i 
Afghanistan frem til 2008. Danmarks 
krigsdeltagelse fra de indledende 
aktioner på Balkan og til den egentlig 
krigsførelse i Afghanistan sættes ind 
i en helhed, hvor såvel den politiske 
beslutningsproces som de militære 
problemer gives en fyldestgørende 
beskrivelse.

Der er i mere end en forstand tale om en 
flot bog. Den er skrevet i et let læseligt 
sprog og forsynet med gode og relevante 
kort og illustrationer. Udgivelsen er 
sikret via støtte fra Augustinusfonden, 
Den Hielmstierne-Rosencroneske 
Stiftelse og Helen og Ejnar 
Bjørnows Fond. I forordet forklares 
krigshistoriens vilkår i Danmark. I 
afslutningen foretager forfatterne 
en opsummering af krigshistoriens 
lange linier. Herudover er bogen 
forsynet med litteraturoversigter 
for hvert bind, oversigter over de 
væsentligste krigsbegivenheder samt 
et personregister. Der skal lyde et 
”well done” til såvel Gads Forlag som 
forfatterne.

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie,
Forsvarsakademiet.

Redaktørens kommentar
To-binds værket Danmarks 
krigshistorie udgør en kraftpræstation, 
der næppe vil blive gentaget de 
næste mange år. De anmeldelser 

undertegnede har kendskab til har 
været overstrømmende positive. 
Ovenstående af Poul Grooss rummer 
ingen kritik og det samme gælder 
Berlingskes Søren Kassebeer, der 
endda takserede værket til hele seks 
stjerner af seks mulige. 
For læsere af dette tidsskrift er det 
imidlertid bemærkelsesværdigt, at 
forfatteren af det afsnit, der dækker 
perioden 1600-1720, behandler 
søkrigshistorien temmelig overfladisk. 
Netop denne periode indeholder nogle 
af de mest dramatiske søkrigshistoriske 
begivenheder, det er jo ikke noget 
tilfælde, at alle de tre personer der 
nævnes i vor kongesang besynges 
for deres indsats til søs i netop denne 
periode. 
Forfatterens manglende indsigt i den 
senere forskning illustreres klart i 
medtagelsen af en gengivelse af Chr. 
Møllers velkendte fantasiskib, med 
den ofte anførte oplysning om, at det 
forstiller den skotske skibsbygger 
David Balfours tre kroner, som 
Christian 4. brugte på sin Englandsfærd 
i 1606, ”hvor det vakte stor opsigt”. 
Det sidste er rigtigt. Engelske 
øjenvidner beskriver tre kroner som 
en tredækker på ca. 1500 tons og en 
lidt senere svenske flådeliste anfører 
at det førte 80 kanoner. Det Møller 
viser, er imidlertid en todækker på ca. 
5-600 tons med ca. 50 kanoner og går 
man tilbage i tiden viser det sig, at der 
faktisk aldrig er ført troværdigt bevis 
for, at hans skib skulle have nogen 
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forbindelse med tre kroner! Derimod 
findes der i Rigsarkivet en tidlig 
konstruktionstegning, der med stor 
sikkerhed er udført af David Balfour og 
som kan sættes i forbindelse med tre 
kroner: En tredækker på ca. 1500 tons 
med en bestykning på ca. 80 kanoner!

Med hensyn til styrkeforholdene 
mellem den dansk og svenske flåde 
er det tydeligt, at forfatteren ikke 
kender den svenske marinehistorikers 
Jan Gletes banebrydende værk 
Navies and Nations fra 1993 for ikke 
at nævne undertegnedes bøger om 
Christian 4. og Niels Juel. Allerede 
på side 228 præsenteres læseren for 
en oplysning om, at kongen i løbet af 
1630’erne gennemførte ”en betydelig 
udvidelse og oprustning af den danske 
flåde”. Ifølge såvel Gletes som mine 
beregninger stod den danske flåde 
i denne periode i stampe mens den 
svenske flåde fra paritet i 1630 i løbet 
af de næste 10 år bevægede sig til en 
overvægt på ca. 30 %!
På side 302 fortælles det, at den danske 
flåde i 1670, takket være et energisk 
nybygningsprogram ledet af Cort 
Adeler og Henrik Bielke, var bragt 
op på 69 skibe, et tal der må have 
inkluderet alt hvad der overhovedet 
kunne sejle, og at flåden dermed, 
”hvad angik størrelse og kvalitet (var 
kommet fuldt) på højde med den 
svenske”. Hertil må indvendes, at af 
egentlige krigsskibe på over 100 tons 
rådede Danmark i 1670 ifølge Jan 

Glete blot over 37 mens svenskerne 
kunne mønstre 38, men ser man på den 
samlede tonnage er tallene hhv. 31.900 
mod 34.500, og i 1675, da Skånske krig 
brød ud, var tallene for Danmark og 
Sverige hhv. 27 skibe på 22.600 tons 
mod 41 på 35.400 tons, altså en svensk 
overlegenhed på over 30 %. Når der 
til føjes, at de største svenske skibe 
gennemgående var betydeligt større 
og kraftigere bevæbnet end de største 
danske, forstår man hvorfor den danske 
regering betragtede en udenlandsk, in 
casu nederlandsk, flådeassistance som 
en forudsætning for overhovedet at 
indlede krigen.
På side 335 får læseren at vide, at op til 
udbruddet af Store Nordiske Krig var 
Danmark sømilitært kun mangelfuldt 
forberedt, og at flåden under hele krigen 
forblev ”på et rustningsniveau, som 
kun med nød og næppe kunne måle sig 
med den svenske østersøflåde”. Med 
udgangspunkt i Jan Gletes opgørelse 
kan det her siges, at de to flåder ved 
krigsudbruddet i 1710 var omtrent 
jævnbyrdige med en svag dansk 
overvægt i tonnage, mens tallene ved 
fredsslutningen i 1720 for den danske 
flåde var 40 skibe på i alt 46.100 tons 
hvor svenskerne rådede over 33 skibe 
på 38.300 tons. Krigen havde således 
medført en betydelig svækkelse af den 
svenske flåde.          
Mens afsnittet 1600-1720 rummer 
udførlige analyser af de politiske 
og økonomiske forhold, detaljerede 
beskrivelser af de skiftende ordninger 
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for udskrivning af mandskab til hæren 
samt dennes krigsoperationer, går 
den venstrehåndede behandling af 
flådens styrke igen i de kortfattede 
beskrivelser af flådens operationer. 
Således er adskillige vigtige søslag 
slet ikke omtalt. Her skal nævnes 
slaget ved Falsterbo den 13.-14. 
oktober 1657, efter hvilket den danske 
hovedflåde under Henrik Bielke 
blokerede den betydeligt overlegne 
svenske hovedflåde i Wismars havn 
resten af efteråret. At dette danske 
søherredømme ikke lod sig opretholde 
da isvinteren 1657-8 satte ind, kan man 
ikke bebrejde flåden.
Slaget ved Bornholm den 25.-26. 
maj 1676 er heller ikke omtalt. Her 
lykkedes det Niels Juel ved overlegen 
manøvrering dels at forhindre den 
dobbelt så store svenske flåde at bringe 
forsyninger til den hårdt trængte 
svenske hær i Nordtyskland, dels at 
trække den op til skånekysten, hvor 
dansk/nederlandske forstærkninger 
ventede. Slaget kan med rette betegnes 
som Niels Juels svendestykke, og det 
er væsentligt for forståelsen af hans 
store sejr året efter. Han kendte sin 
modstander.
Slaget ved Møn den 1. juni 1677 er 
heller ikke nævnt. Her lykkedes det 
Niels Juel at ødelægge en svensk 
eskadre, der var sendt ud fra Göteborg 
for at forstærke den svenske hovedflåde 
i Østersøen. Sejren var, styrkeforholdet 
taget i betragtning, ikke nogen stor 

bedrift, men i betragtning af, at det 
var den første sejr i mange år over en 
svensk flådeafdeling, vel at mærke 
uden udenlandsk støtte, har den 
utvivlsomt givet flådens personel et 
stort moralsk løft, og, igen, understøttet 
Niels Juels tillid til at han kunne 
besejre svenskerne da det afgørende 
opgør kom en måned senere.
Som anført gav de søkrigsbegivenheder, 
som forfatteren undlader at beskrive, 
Niels Juel fornuftige grunde til at tage 
slaget ved Stevns den 1. juli 1677. 
Forfatterens opfattelse af, at sejren her 
skete på ”uhyggeligt små marginaler” 
og at ”en række tilfældigheder --- 
gjorde udfaldet” samt at Niels Juel 
ved denne lejlighed ”spillede højt spil” 
finder undertegnede helt ubegrundede. 
Niels Juel kendte sin modstander, 
han vidste at de danske besætninger, 
mandskab såvel som officerer, 
var langt mere rutinerede. Hans 
kanonbesætninger skød angiveligt 
dobbelt så hurtigt og sikkert også mere 
præcist end de svenske, og takket være 
hans nyudtænkte og vel indøvede 
taktiske formering, var hans eskadrer 
betydeligt mere manøvredygtige. 
 Værket Danmarks krigshistorie kan 
som helhed varmt anbefales, men 
dette tidsskrifts læsere vil forhåbentlig 
kunne følge undertegnedes forbehold 
med hensyn til behandlingen af flådens 
virke i perioden 1600-1720.  

Niels M.Probst
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”At sejle under vandet” af Søren 
Nørby. Udgivet af Erhvervsskolernes 
Forlag i 2008. 32 sider illustreret. Pris 
kr. 75. Rekvireres via www.ef.dk eller 
via e-mail til ef@ef.dk.

Forfatteren arbejder til daglig på 
Marinens Bibliotek, og han har været 
forfatter og medforfatter til en række 
bøger om sømilitære emner. Her er 
tale om en ganske lille bog, som på 
fortrinlig vis fortæller om menneskets 
problemer igennem tiderne med at sejle 
under vandet. Indledningen dækker 
den historiske side, hvor læseren 
informeres om undervandsbåde i 
1500-tallet, i Den amerikanske Fri-
hedskrig, i Den amerikanske Bor-
gerkrig samt under den tekniske 
udvikling i slutningen af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet, hvor 
undervandsbåden langsomt tager form, 
og hvor torpedoen nu bliver et operativt 
våbensystem.

Herefter omtales ubåde under Den første 
Verdenskrig, og forfatteren laver en 
gennemgang af det danske ubådsvåben 
samt hele den tekniske udvikling frem 
til de moderne atomdrevne ubåde, som 
kan operere neddykkede i månedsvis. 
Forfatteren orienterer læseren om 
ubådskonstruktion, dykning og trim-
ning af ubåde, angreb mod ubåde og 
meget andet. Der er tale om en nyttig 
lille bog for interesserede, som vil

vide mere om, hvorledes man sejler 
under havets overflade.

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie,
Forsvarsakademiet
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”Fregatterne holger DanSke & 
nielS ebbeSen” af Tom Wismann. 
Udgivet af Steel & Stone Publishing. 
48 sider illustreret. Pris kr. 110 
incl. forsendelsesomkostninger. (Se 
nedenfor).

I serien om flådens skibe er Tom 
Wismann nu kommet til de to fregatter 
af river-klassen, som Danmark over-
tog i Storbritannien et halvt år efter 
krigens afslutning. Skibene skulle 
bruges som skoleskibe, så søværnet 
kunne få uddannet noget mandskab i 
en fart til de mange efterkrigsopgaver. 
Det er lykkedes for forfatteren at lave 
en lille bog eller et hæfte i A4-format 
med en lang række gode billeder af 
skibene, og trykkekvaliteten af bogen er 
i top. Billederne dækker såvel skibenes 
bevæbning og maskinarrangement 
som dagliglivet om bord i de gamle, 
dampdrevne fregatter. Man kan få et 
indtryk – eller genopleve - livet på 
banjerne. Bogen er tillige forsynet med 
en udmærket beskrivelse af skibenes 
konstruktion, stærke og svage sider, 
operative formåen og meget mere. 
Teksten er meget udførlig, og selv om 
man ikke er uddannet i maskin- eller 
våbensystemerne om bord kan man 
sagtens følge med, fordi det hele er 
godt forklaret. 

Der er en kort beskrivelse af de to 
fregatters togter i de henholdsvis 14 og 
18 år, hvor de gjorde tjeneste. Der er 
også en litteraturliste, oplysninger om 

hjemmesider og en forkortelsesliste. 
Endelig er der en beretning om niels 
ebbesens berømte jagt på den skotske 
trawler reD crusaDer, som medførte 
en retssag ved den internationale 
domstol i Haag. Bogen er forsynet 
med officielle konstruktionstegninger 
og datablad. Det er uden tvivl en bog, 
som vil glæde de mange gamle gaster 
fra Holger Danske og niels ebbesen.

Bogen kan bestilles på www.
flaadensskibe.dk eller hos Steel & 
Stone Publishing, Degnelodden 5, 
Valby, 3200 Helsinge. Tlf. 22 87 20 29. 

Poul Grooss, kommandør,
Center for Militærhistorie,
Forsvarsakademiet.



Bestyrelsen foreslår, at den nuværende ordlyd af laugets vedtægter, pkt. 8., 
sidste punktum: ”Laugets formue overgår til Orlogsmuseet og skal anvendes på 
museets modelsamling” ændres til: ”Samtidig tager generalforsamlingen stilling 
til, hvorledes laugets eventuelle formue skal disponeres.”

6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

         MODELBYGGERKONKURRENCE  og  UDSTILLING         
                      ”MODELSKIB 2011”   AUGUST 2011.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug afholdt sidste gang en 
modelbyggerkonkurrence og –udstilling efteråret 2005. Der indkaldes nu til 
en ny konkurrence og udstilling  august 2011 på Orlogsmuseet i København. 
Konkurrencen og udstillingen gennemføres dermed samtidig med den planlagte 
årlige aktivitetsuge i august på Holmen. En begivenhed,  der første gang finder 
sted august 2010 i forbindelse med 500 året for flådens oprettelse. 

Skal man i gang med et helt nyt projekt, er det imidlertid ikke for tidligt at 
starte, selvom der er mere end 2 ½ år til konkurrencen og udstillingen. Der 
bliver mulighed for at deltage med næsten alle typer modeller, f.eks. ældre 
og nyere skibe, bygget helt fra bunden, byggesæt i træ og plast, dioramaer og 
tableauer, modelfigurer, maritime modelfly og skibsdetaljer. 

Ønsker man tilsendt konkurrencematerialet, eller er man i tvivl om ens model 
er egnet til deltagelse i konkurrencen, er man altid velkommen til at kontakte 
laugets formand på tlf. 43 90 33 29. Det er dog en betingelse for deltagelse i 
selve konkurrencen men ikke i udstillingen, at de tilmeldte modeller ikke har 
deltaget i laugets modelbyggerkonkurrence ”Modelskib 2005”. 

Konkurrencen bliver åben for alle, altså også for modelbyggere inden og 
uden for landet, der ikke er medlemmer af lauget. Konkurrenceregler og 
tilmeldingsprocedure vil blive meddelt og annonceret senere. Har du selv, eller 
nogle af dine bekendte noget på bedding, så sørg for at det er færdigt til august 
2011. 

Bestyrelsen
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