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I.Bi l ag 1/1940

§gværnet under de~ ~yeke besætt~)&Q

.1 tiden fra 9ILW,Q - 2918 1943

~1940. Meddelelse af qf4 12~~~~en tY~K~ rig~~egering samt
indledende forhan~Jing~r med de 1y~}~~~rinemyndighede~.

Efter den tyske værnemagt s be sættelse af Danmark
d.9.april 1940 var grundlaget for forholdet mellem besæt
telsesmagten og S91værnet dC'n "meddelelse fra den tyske.
rigsregeringl l (bilag nr , 1/1940), hvf.a betingelser den
danske regering cm morgenen dg9/4 havde tiltrådt. ' Ifølge
"meddelelsens" pkt.1 skulle enhver modstand mod de tyske
troppers besættelse af landet ophore.

Ifølge pkt. 2 måtte de danske tropper forblive i
besiddelse af deres våben foraåvidt deres optræden tillod
dette. Søværnskommandoen optog allerede fra besættelsens
tørste dag ved forbindelsesoffioer forhandlinger med den
øverstbefalende tyske marinekommando i København
(ltKustenbefehlehaber Diinemark", Vizeadmiral Mewis).

Forhandlingerne, der førtes næsten daglig gennem
besættelsestidens forste 3 1/2 år indtil begivenhederne
1 forbindelse med den fuldstændige tyske magtovertagelse
tg de danske værns ophævelse do29 ,august 1943. omfattede
såvel søværnets forhold s om den civile skibsfarts forhold,
idet aoværnskommandoen viderebragte tyske ønsker eller
krav skibsfarten vedrørende til ministeriet for handel,
industri ~ søfart.

If~lge meddelelsens pkt. 3 skulle militære anlæg
~ etablissementer, særlig kystdefensionens værker over
lades i uskadt stand til de tyske tropper. Ved de førte
indledende forhandlinger herom blev det klart, at den
tyske værnemagt - udover Masnedøfort, der var bleven ~esat

d.9/4 - foreløbig kun ønskede at besætte Flakfort samt
luftmar1nestationen København.

I slutningen af april fremsatte tyskerne yderligere
krav om at få overladt Lynetten samt Dragørfort.

Fra dansk side fremsattes ønske om at luftmarine
stationen Kønenhavn og Lynetten ikke blev besat~ idet man
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for sidstnævntes vedkommende foreslog en besættelse af
Trek~ner i stedet for.

En dansk ~øoff1oer stilledes til rådighed som for
bindelsesofficer med hensyn til enkelthederne ved over
levering af kystdefensionens værke~.

Ifølge meddelelsens pkt ~ 4 skulle nø jagtige op.Ly a
ninger gives om de udlagte danske minespærringer, hvilket
blev opfyldto Ved forhandlingerne om minespæ~ringerne

fremsattes der fra tysk side prin~tpiGlt ønske cmi at
de danske mine spærringer blev op~etholdt og at bevogt-o
ningen af cg tilsynet m3d d~ss~ ~ku119 aftales nærmere.
Spærringerne sk'.llle de aa rmer-e s ';'ed tyske ak i bes passage.
Spærringerne blev desarmeret (,;g: ~1 n-.? "i1l'lro ~~ e n~ "" p "l.~""'e:>,,:,":)~ ~

I meddel~ls~~n~ pxt , 5 be:-;rdredes fuldstændig mørk
lægning af dansk ~mråd e fra d~9/4 C~ aftenen t hvilket
~)lev iværksat"

Pkt e 6 omhandlede ~pretholdelsen og drift af kom
munikations- og ·~~~~~~~i~g~~.dler) Indenrigsfart og
kystfart samt efterretningstjenesten stilledes til rådig...
hed for de tyske besættelsestropper i det omfang, der
blev nødvendigt for de tyske trvpper og deres forsyning.

I pkt. 7 udstedtes forbud mod at såvel krigs.. som
handelsskibe begav sig til udlandet samt forbud mod al
flyvning o

Pkt. 8 omba:r.dlede foreløbie spærring af forbindelsen
med Sve~ige herunder afbrydelse af færgeforbindelsen.

Ifølge pkt. 9 skulle vejrtjenesten stilles til
rådighed for de tyske beDættclseDtropper, og offentlige
vejrmeldinger bortfalde.

Pkt. 10 ombandlede ~uspenderine af ~terretning~

og postforbindelsen med udlandet ad søvejen samt af for
aindelsen med Færøerne og Grønlando

Pkt. 11 omhandlede presse og ~adio~

Pkt o 12 omhandlede udfl2lrselsforbud for krigsmaterieLl
Pkt. 13 0mhandlede offentlig telegrafering Ukode)

8ver radiostaticnorne.

------



:-/" Bilag 2/1940

L

Den 9/4 194") ·'.'.d Ge n·:.t e k:l:"ig::md,nicteriet og marine

m:l.nistcrj.c~ i fællesskab en skriyela8 (bi.lag nr.2/1940)

til hærens : g søværne t e a :.':d sJ..inc .'?-r ID .. fl . , der på grundlag

af den f'o r a ..1 omtalte ~ ' r'ie drl e J. 2 1 s e fre. den tyake rigsrege

r-Lng" gav dlrektiV3r fe r k r o.gsmag t cns optræden overfor

de indrYLk~d) tyske tropper .. C -h::':! a-IeLc en af militære

anlæg og e·;.. 3:;~ · =: t~ scmE;:r. ::; "'r i u skad t 't .i.1.Gtand mvm,

Af ~efe ra~2 pr0 toL0~ 1 0 n , s -m f o:,t es af rnarin cmini

steriets forbj.ndG :!. I3I..' ·:j . ff-:,~' e: f (;:~ 1:r .;'2= t IDa d.e under hele

den orahand.Led e pe~~i'Jdo C !{~":L n(!d enf~ :': k o r t anfø:.ces nogle

af de vigtigste emne r for f'o r-hand l ~.ngerne i besættelsens

f~r09te m:lneder c g de t:r'·..if'ne afg0rel ~3cri idet de næsten

dagli.ge f'or-ckcmmend e f ':recee1lJsr af l ')kal eller af mere

kortvarig interesse, aanrt Bp",rg~J:!ib.l 7edrorende farvP.nds

afr;1:!~rkning, ee j Lnnv J.sn'; :::ls er ms m, :f .;rbigåo;

J1~.J!?.rJLe.~i,~:j:.':?:1:t..i~: ~~2.y..r.;ttU~~gg på soen c phø r t e straks
d. 9/4 1940::>

Blt.31:.2.1e1M~~f 9);::~L'l:) 1. klnI't sp:..~og er ikke ti.lladt,

derimod kun ved 'brug af k odc ; merl prtnc Lpa.eI t Gå lidt

radi0telegrafering EJ -:' 1:1 nultgt "

Angående g~J;~g.n~!}g _§2=,.S-1a..n.?~&_.Q.E19g§..ski be (se afsnit
III t side 9 ).

Overlevering af kystd~e~sJ;.?r~.e llq,.-y~]·.}s!U: (se afsnit
VI A, side ;'.7').

Fra tysk s :;.d.e ønekede a j. beeyndulsen principielt,

at de danske minespwrringer ... særlig i Store Bælt og Lill p. I

Bælt - skulle gørGs i ~rden cg forblive udlagt, samt at

spærringerne ak.i.l.Le bE' -:rcgto s a f danske skibe. Fra dansk

sids hævdedeo; at man jkk8 k~m1o b~yogte spærringerne med

danske skibe, ug o.t man heller ~~kke kunns foretage det

tj,lsyn Cg don ~,-edligeh01delse a::' spi:C~ril1gernG, som ves:

nadvendtg , TYElkerne fastho 1.d.t :J.rr.i.dlertid kravet cm, at

minespærr:l.ngerne skulle brJnges J. ord en, Fra dansk af.d e

tilbød man d e rf'o r- at 'brJ.nge spærr fnge rne i orden cg der•.

efter at r.•ver-Lade dLas e t :.l Tyskerne, idet man ville give

de tyake tekr..j_s~e nynd r gb c de r t1 :.fredsstillende ovez-Leve-,



ring om betjeningen af spærringerne . Da tyskerne imidlerti
ikke havde minefartøjer, der var egnede til at foretage
den daglige vedligeholdelse og betjening af kabelmine.
spærringeri onskede de at overtage de danske minefartøjero
S~gen stilledes he~efter f :reløbig i bero, og ved senere
f'2:rhandlinger lykkedes det at f;;,re forhandlingerne derhen,
at man opnå ede tysk tilse.g:v om at spærringerne kunne
optages ..

Angående aptagn1ngen af de danske mlnespærringer i
Sundet, store Bælt ag Lille Bælt eant i Grø!1sund henvises
til henhoLd svd.a afsni~ VI O~ s:tde 21 rifsni t IX 1 side 28

og afsnit IX E, side 310

~~]~Y.f!A~Jlg~t! skal indtil ",'o:l.dere opretholdes ..

Dansk LQ~jQrr~~i~ skal opreth)ldoso

Dansk E11.~l.ier.§_'UmJ·!l&~t.ie~t~»e min9uskadelig
gørelse skal fortsættes (se afGnit Xr side 40)~

Da~ske 1t~~~R~4J-g~~~1Q~~ nedlægges J og der over
gås til n8E.~.r.gdsm.2.:1detdt~:t~.

Den ~lld~nL;~~~~~~bsfqLt blev frigivet d.16/4 em.

~nh21! &g~ besattes hver med en mindre tysk
styrket i hvilken anledning, der på hver af øerne statio
heredes en dansk søofficer som forbindelsesofficer (se
afsnit IX , side }4)~

Angående dansk EJ.n.Ii~J.fJ!.s;r.l\ttg bemærke .: i at det fra
tysk side ønskedes! at de danske minestrygere holdtes ud
r~tede for at stryge i de afmærkede tvangsruter i far
vandene. Fra dansk side fremholdtes ønskeligheden af at
dansk m1nestryghing kl~n blev foretaget til støtte for den
danske indre skibsfart.

Man enede~ derpå cm indtil videre at udruste de
3 minestrygere af ri Søløven" . -typen for at afholde forsøg
med strygegrej mJd magnetiske miner. (Se iøvrigt afsnit
XI, side42).

Fra tysk side ønskedes i sidste halvdel af april
etableret en dansk t~~t~~1.g ~ra Gøen af 1dllebæltsb~oe~

~g af §...t9..!~itQ!!!.?l:.:r:!'2,;n.) Denne beY0gtning blev iværksat ved
oivile fartøjer under l cdsvæsenet ..
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Den 19/4 bestemte søværnskcmmandoen på foranledning
at et fra tysk side udtalt ønske om at det menige mand
skabs natlandlov blev noget indskrænket, at værnepligtige
menige og mathelever ikke måtte færdes på offentlig gade
eller vej i tiden fra kl.22oo til kl.o50o~ Denne ordre
blev ophævet d.18/5 soå.

Et fra tysk side i maj måned fremsat ønske om,at
meldinger fra de danske meJ..d.e3tationer om cb servat fonor

af nedkasi~JB!dW~=t...fZ:~.. ll1:t:'tJ:@;~~J.'l.j.e";;: blev Yideregivet til
de tyske myndighede~J blev im~dekomffiet.

Et fra tysk side fremsat onske i~ m ,at fY_r.:ski.;,"~&J1ELfl

radiostation~r-~l~!-~~g;.e~,blev imødekommet, idet det
dog blev bestemt, at stationerne kunne benyttes i tilfælde
af nøda

Danske skibes ~_ti!:.{l;g.~~JQ..ell~ELP.;~:,,~"dtY3.1.fUavne og
Jyllands V-kyst blev frigivet i begyndelsen af jU.~L

Fra tysk side havdes intet at ertndre imod at
sveneke fiskere anløb hQrnhol~~ havne

Fra dansk eide forespurgtes i juni om der måtte
indkaldes 150 mand til kystdefensionen, hvortil m~n fra
tysk side intet havde at erindre. Lieeledes forespurgtes
om man d.1/10 måtte i-n~~~lde 8~~g til søv~rnet. Fra
tysk side havdes intet at bemærke hertil.

Medio juni meddelte de tyske marinemyndigheder, at
den tyske ;'Ktiatenbefehlshaber Danemark" ifølge ordre fra
den øverstbefalende Gver den tyske krigamarine fremtidig
fø rte bet egnelsen! \I~.!l.E?.l?.§.feb 1.~.haq!ir.-J2.~.!P-B.rk" •

Fra t~sk side meddeltes i begyndelsen af juli, at
der nu, då mineapærringerne ved København var optaget,
intet var til hinder for at QR~v~_1~~?ngenve~~øben
havn.

Den 9/7 meddeltos fra tysk side, at man nu påtænkte
at trække 1li3sætttl:.lsest:rQ.E.EQrll~.J2..Q!'.L.!!'!!..!nh2.ll.

Som svar på en ~idligere forespørgsel fra dansk side
meddeltea der fra tysk side, at der fremtidig i.ntet ville
være til hinder for at .f"..Y..:r.·::.....Q.lL.Y.~L&.ervæ~et;~ts sklli (fyr
skibe og inspektiont!skibe) ~l!Y:9..nd~L~1)~ot~)eg!afog
-telefon.

Der anmodedes (ligeledes i ,juli) fra tysk side cm
at der måtte blive foretaget en ~~~~~ling i farvandene



~/. Bilag 3/1940.

0/. Bilag 4/194ct'
~/o Bilag 5/1948

og Bilag 5~1940

.- 6 ...

mellem Sjællands '~; dd e og Røsnæs ( .§F,iQill.~'p~l t). Fra dansk
side meddeltes senere. at den ønsked e søop~åling ville
blive foretaget så sna z..t som mu.lLgt . (Opmålingen blev
foretaget i tiden fra d. 19/8 til i ~ egyndels en af okto

ber) •
Efter tidligere forhandl ing Jm sagen ar~odede man

fra tysk side om R.ql~gpin..€L Q- t'- ._~_.~aA'i.}~ .~.:(y:r:~~i~ sna r-e et
muligt på nærmere upgivne steder i_~t~I2_~~lt m.m.Fyr
skibene blev udlagt i dagene 22/7 _. 26/7 <-

Fra dansk ::d de anmododes d , 24/ 7 om tillad els e t i l
at søværnets ucruet ede skibe ) foruden med A.L .-skytu og
tilhørende ammunition, også blev forsynet med ammunition
til det øvrige skyts, således at ski bene var i stand til
at f ~.:rsva~e sig som nødværge, hv i .s de cku'lLe blive angl'e
bet~ H~rimod havde man fra tysk side intet a t indvende e

Søværnskcmmandoen udstedt e som f ølge heraf d r2~/7

et direktiv for anvendeioe af våb e~ fra søværnets skibe
mod fremmede luftfartøjer, urlugssk~be el l er orlogsfar
tøjer (bilag nro3).

Til brug ved meldinger p~~ rcd~o fra fyrskibe~om

observation af ~~a8tEJ:.D.~f2!,?-~r ::'1"8 lJ.1ftfa~tø ;Ulr

aftaltes særlige koder
I august forhandledes om søværnets overtagels e af

den ~1b~vcgtningaJ~~~ftfl~~ på søen , som rigspolitiet
hidtil havde udført~ Fvrhandlingerne ført es me l l em marine
ministeriet og justitsministeriet~ derefter forelagdes
spørgsmålet for tyskerne, som er k18 r ede , at de meget
gerne så, at kystbevogtningen kom ind und er marinen (s e
afsnit VI D, side 23)

Fta tysk side medd elt es - com svar på en tidligere
dansk forespørgsel - at mml~ havd e noget ønske om at

opretholde p åbudec cm !.~EE2.6ll~~~~_.~__radi2!'J~err~ i
de oplagte danske orlogsskibe. hvorfor seglene overalt
måtte brydeso

Der blev 1 september truffet aftale om tj enst~~gQ

besøg m~llem ~~Jg~~__~_t~~~_:r.1Q~~kibe i danske havne
(se bilag nro4/19~)o Bestemmelserne trådt e i kraft de15/
(senere rettelser s e bilag nr , 5/1940 og 5 al 1940 af hen-..
holdsvis e/16 og ~::./. :..) o

Fra dansk side opl ys t e mani at man påtænkte a t g en -
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oprette ~~~.m2~Jj.tæx~,_<?..:i..st ..r.i)S_t_cLl~).?.P_d~-!0..~1 ·~ med en
kommandørkaptajn so m chef og ~ed Gtat i on i Skag~n1 og a~

man samtidig a gt e de a t '7 t a l:l le:.A

9 e::-~ d ~HL~~~ruj-}l~_E?.:f.~~L~.i3··

!L1ngstien~~1~ og mi.nehcld i det n~ ~dlj Ge Jy l land o Fra
tysk side ud t a 'l.tea , a t man "'Ti l l e t~.l. 8C med g l æde , at der

atter kem dansk m:t !let :; €;ne L ~; ;;: :1. Ii '.. es e f a r vand e , Det s ø

militære distrik~ ~lev ge~~)rGtte~ ~, 2 ~/ 9 ( s e a f sni t IX BI

side 31) Q
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III1940 •Ændringer i eøv~J}.l.foJ1!lJllill~.QlW._J~_~.Q.Q..l;..~'3':rAU

kYetfljtden,s :'x:ganisatio~1I1..!2o

Den 1c/5 1940 meddeLtes der 't."..oea drr i.r a å H. Rech
nitzer efter ansøgning afsked i nåd e :l ~d pension.

S&d. beordredes chefen for kystflåden~ kontread-·
miral Briand de Creveooe'.lr tJl Jndt:Ll vid ere at f'ung e r-e
som ohef for soværnskommando en i fG rb ~ ndel s e med have~de

t j enes t e (j~lfr. kundgø r eLe e for aøvær-net A. 12-1 940,
pkt.1 0g 2).

Fra udgangen af juli s ~å. f rat r&ut e kontreadmiral
Briand de Cr~veooeur tjenest e se m ch of for kystfl~den?

og kystflådens divisioner underlagdes midlertidigt sta
tionschefen for flådestationen, Gom fra samme dato be
nævnedes "chefen for flådestation en;; '. Sldbe og fartøjer~

oplagt i provinshavne samt på togt væronde skibe og far~

t ø j er underlagdes samtidj,g søvurrnakcmmando en direkt e
(jvfr. kundgørelse f~ søværnet A~1e·-194ot pkt .1, 14 og 16) ~

, Samtidig oprettedes il søværnskorumandoens f'L åd ekorrtoz-" :t

Nyholms vagt på Holmeno Flådekonto~et varetog stabst~e

neeten for ohefen for søværnskommandoen.
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Ved forhandlinger me d d a ~YDke na=inemyndigheder

d, 9/4 cg de folgende dage ~)J.GV de t k Lar t 9 a t man fra

tysk side ønskede alle danske orlogsskibe oplagt o~ så

mange af be ::>ætnjr:gerne hj eI!:.:3 er.dt 9 t'J Or.1 f'o r....c~lG l j.gt med opre r

holdeIse af f ornø(len '.;ae-:~ D" og tJ.lGY~1:Jt j e n e s t e , he rundar

skibenes \'"edlj.gehol del. ae '. ll' 1' c'-~ t y Dk ::; id.e "n::.ked e man et

f erslag hertil.

Det første dco..nuke .~' or'8 1ij·G g :.. \ u ·J :på. , at aam.le 8-11e

skibene på H01men, da dett e an sås f~~ ill 8 Gt bet rygJ ende

for materieIlets vBdligeholdel6e~ men ef t e r at det var

bleven klart, at den tyske værnoma~t fa~uden enk el t e a f

kystdefensionens værker ~gså ~nskedo a t di bponere over

luf'tmarinestationen Kcb enhavn , ans.å man det .. af c i kke r-.

hedsmæssige grunde - for mere heno:le: s:nLJtisi Lt af h ensy n

til den mulige fare for luft~~grebt a t fordele og oplægge

skibene i forskellige provinshavne o Den 14/4 aflev~~ode 0

derfor til de tyske mar:J.n8oyndigheder 8 :1 plan over de

danske crlogaskibes p.Laoe r-a.ng J. de for skellige havne "
Denne plan godkendtes d o2otso~.

For i så vf.d · 'I..1.d s t l~æk:1il1g flom Llu l:i..gt a t kunne f ,.: rlj

sætte kadetternes uddonr:.elc e under de g i vr:.e omstændighed e:t'

f~resloges det fra dansk oid8 j at inspek t i r ns ski bs t "Ingolf"

for'blev udzue t et som 0\Ts} oe ookib f'o r kadetter, og at det

fik anvist et passende f'8- "1:.·..mndGa.t' on1.t t 1.] .3. f h ol dc lse af

øvelser; :.'g d:)18/4 meddelte de ·(j y ske !T1.a r J.n emyn di gh ede r 1

at man intet havd e at erj.n dre J. ::J.od , a t ,; Ingol:t''' udruutedes

som øvelsesskib fQr ka de t t e r og f ile anv t st farvandet syd

for Fyn som øvelsesfelt o Den 20/4 fre~sattes fra dansk

side ønske Jm at yderligero 1 ~c rpedobåd og 2 øvela es

kuttere udrustedes tj.l kadett el"nes ' øve l s e r , hvilket bi
faldtes$

Den 13/4 forlagd es efter indhent et tysk t:!.lladels e
artilleriskibet Il Peder Skram:! og l' t orpedob ådagrupp e

i'Dragen", "Hvalen" oe "Laxen") f:::-u Frederikshavn til
Horsens.
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Sik~2-ng,~.tY.rt~n! der havde y~:re't etableret e i.d en

d~'/9 1939 i a~led~i~g af ve rdenskriBens udbrud, bet~ng

tedes som ophævet v ed h ogj.venl1ed er::'18 d , 9/4 19 ·to, OB d "

17/4 s. å. 2.P.Q:~.~fi,:':l .J.',El.~~~~l;rs.•
Samme dag oplagdes t:t r t i l ler i ck .tb0t " Nt e I.e Jue:!..:!

- som stamskib ved kystflåde:J. , -')g eft ernævnte enheder

underlagdes kystflåden f 0I' oplæcning ~

inspektionsskibet ~; I a l.and s PaJ.i:": ~

2' og 3'under7end~bå&sg~~ppe)

1'minestrygergru~pc og
minestrygeren liHavørnent"i "

Samme dag und e r.Lagd e e m't :J.J.le ~,· i ski 1.) et l! .?odcr 3I.I'arn·' ?

,1 tcrpedo:~dsgruppe ;) g l' und.erye ndsb å c. q ;1'1).,ppe kyatflåd oll o

De øvrige udrustede cnhe de r pårogncde s _. e f te r n;2rmf3re

erdre fra aøvær-nekcmmando on - "tL."lderl.?et kystflåden efter

ankomsten til oplægningshav11eu "

D;)24/4 afta:::.·ces ~ at forla~gningon af de dan aks or

l ogsskibe kunne :~ ln de sted d c 27' s d:l o :;:;s sumtidig fremhæ-·

vedes fra tysk side nødvendigheden uf, at ak i bene var

forsynet med tydeligo neutralitetsmærker såvel på siderne

som navnlig på dækket.

D~ 25/4 underlag<les eft e rnævrrt a enheder kystflåden~

inspektj.onsskibet Il Ing('lf" ,
;r

2 1torpedobådagruppe s

opmålingsskibet Il He jmd::.:.le: y

inspektionsskibet "B e sky t t ez-en'",

minestrygningsfartø j erne II Sør i dde r en" og Il Støren'"

og bevogtningsfa:....trJ jerne "Nc r-dka pe r-cn" og II Sæ18n" o

Se>d() underlagdes minoskibst'lotilleu og rnin~st:~:.yG..

ningsfartøjer "Søløven" søværnskommandoen direkte.

Do26/4 forlar.gte tyskerne; at slagbolt e eller a n dr e

nødvendige dele b Lev udtc.get af kancnerne. i alle danske

orlogsskibe og blev deponeret nos skibets chef og under

hans ansvar~ Søværnskommandoen udstedte d.11/5 ordre
0/. Bilag 6/1940. herom (bilag nr o6/194o).

I løbet af do26' og 27 iapril fandt forlæeningen af

de danske oz-Lcg sukf.bo , der ikke allerede befandt s~.g i

de planlagte 0 plægn ings~avne r oted . Do27' oæ aftenen var

alle skibene ankomne til Qeres ~espektive basishavne
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med un4tagelse af inspektionsskibet "BeskytterenJl , der
", ankom, til sin oplægningshavn (Hobro) d. 28/4. Angående

"fordelingen af søværnets skibe under opLægni.ngen , se
' bi l ag n:r~7/194o .. :

Straks efter skibenes ankom t til basishavnen pn
begynd,t'øs afrigning og oplægning efter følgende hO\-cdl~

nier:XQnservering af ' maakånez-Le rne ~ J-\mmu.ni tion og kl'JgG
ladn1ngsrwn afLever-ed es c g afaend t ea til København, Hund.. ··

våbenammunition t:1.1 vagt aho Ld be!l0J.dtes ombord , Jnventar
og øvrigt g::>da magaslneredes i Jand r hY:1. s de r "v-ar mulj.ghed
for. dette, ellers f0::,,~lev det ombc rd , Maskinbesætnjnger::lC
f,9~blev til tjeneste så længe det var nødvendigt af hen

syn til konservering$aroejd0rne~medens værnepligtig~

dæk~~~sætning hjemsendtes i den uåstrækning~ den ktmne
• .. 1-

und~r·tls.'«,
I hv.er af previnshavnene, hvor orlogsskibe var

oplagt, oprettedes en marinestation under den ældste sø
officers kommando, og en mind;J1e, styrke forblev til vagts
og tilsynstjeneste ved skibeneo

Den 1/5 indlagdes artilleriskibet "Niels Juel" som
stamskib -t or skibsdivisionene Sod. indlagdes inspektions-o
skibet It Isl~nds l!'alk" under ski.bsdivioionen for kommando-.

strygn:.ftg.
En samlet oversigt over de under kystflåden oplagte

skibes oplægningsti.lstand materielt og personelt pr.1/5
1940 er opført på bilag nr~8/1940.

Bestemmelser yedrørende divisionernes opgaver og
tjeneste~rdning m~v~ se chefen fo~ kystflådens ordre af
2g!5 1940 (bilag nro~/194o)o

---
Kommandostrygning i de forskellige enheder f~ndt

;8t ed som . følger::

. 'D~n '1/5 blev kommandoen strøget i 2' og 3 'under
V'andebådsgruppe,og gruppernes ' enheder blev indlagt under
undervandsbådsdivisionen for kommandostrygning . S.d~ blev
kommandoen strøget i l' cg 2' minestrygergruppe, og grup
pernes enheder samt "Havørnen" blev indlagt u.nder torpedo.•
bådedivisionen for kommandostrygningo S.d. afsluttedes
t0gtet for efternævnte enheder, der var oplagt i de ved
føjede havne:
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)
\ T ~"' h ' ''o, _ " .... .1.,
I

Artilleriskibet "Peder S}::'c::.:il1
: )

( " I I i ., 11 "-' , , ~BoroenEil' torpedobådsgruppo . li Drat;'::n" ,,' iva. t. en J ' Lax en ' )

2'torpedobådsgruppe( lIGl enteni f
, :10rnen" og .sv sn d'bo rs

li Høg en" Nakskov
1 'undervandsbådsgru.ppe ( "H<.lvmD.l1 (~ er;" , )

"Havf z-uen" "g ~;"'J"" 7l,,'~1 1 O"'Jl~'r ' -J' ... '- ..:1......_'-' -, - ' ~e J .e
værke te ds skf.be t "Eenr-Lk Ge r rie r " )
1nspekticnssk1bet "Hv i dbj ørn en"
opmå l i ng s s k i be ~ i!H e ~:r!.d c.:. ~!.. : l

inspekti::,nsskibet " Be cky r t ar en"

Nakukov •

Den 1/5 blev k ommando en St:r0g'3 t i 1 \ og 2 ~ t orpe.-.

dobådsgruppe og i I iundervanr;s l,; &dsg J:-i,2ppe c

' Komma n do s t r yg n :J.n g i. ncd onnø vzrt o Lk i b e f andt st e d
som følger3

d. 1o/S: Il Søridde r en'" , ',I StørenlI, ! : Søhundon"
"Havø rnerr;
lIMakrelJ.en~ ' c G "Havk att en"
II Daphne" , WD r ye..d en!;, "Rcta " og " Flora;:
(alle p! H'lmen)~

d.1S/5: !IlsIands Falk'! (Hclmc~l)

d. 22/S: "Dragen '' og Il La x en" ( H-J::'3ens)

d ø 2'''1/5 ~ "Be aky tc e r-an " ( Hobro ) og

il Sælen" ( Ilakakov),

d.30/S: I/Ørnen;l ( Syendl'lorg) t

d.31/5: "Havf ruen" «e "HavkaLen" (Vejle),

(S, d c h e j ste s kommando an :l. Il Henrik Ger ne r :t )
d.14/6: 'IHejmdalH (Hobro) I

dø 9/8: "Hyalen\: (Hors en s),

d.17/9~ i1Hvidbjørn en '! ( i å"harg)
\IHenr :l.k Gerner!:) r i .,
"Havmanden" )VeJl~
t'Høgen i l (Nakskov)
II Glentenil (SvendiJorg)

dc2~/9! "Peder Skram" (Hors cnD) a

Herefter var fra de21/9 kun føleende eka.bs udru.st et:

" Ingolf", Il L~ssen" i ~ I Søløv'en:', u Sø l, .jørnen ll ~ !, Søulven" ~

"Nordlkaperen" , "Makrellen", !i Havkat t en" og I'Sælen:' s amt

de to opmålingsskibe "He jmd a.l," og ;: Pr e j a il , der var e leven
genudrustede fra d c6/8 (se c.i de l ~I ) "

_.......--.......-..-_--
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Den 6/5 f orlagdes bevogtningsfar "'G ø j et l! No r dkaper en"
fra fåborg til Svendborg~

Den 11/5 forlagdes j.nspektionsskibet II Lngc Lf " fra
Svendborg til Holmen (for at blive udrustet til kadettogt)~

Den 5/7 blev kommandoen strøget i mineskibsflot i l
len og dens enheder , der var indlagt på Holmen efter endt
togt , II Lossen" , "Kvintus" 'Jg u Sixtus:' cpJ.agdes ved m~_ne

skibsdi"isloneno
I i;>eriocleh 21/10 - 11/11 blev torpedobåd ene I I Drag en!'

'\Hval en" og "Laxen" slæbt fra Hc z s ena til Københavz., hvo r
de oplagdesunder t':rpedobådsd:.vi·'3ionen o

Den 1c/ 1v blev torpedo:-åder. "Høgen" slæbt fra
Nakskov t i l Svendborg, 08 æar'Lne atat Lonen Nakskov bLev
nedlagt s . d.

Den 14/12 nedlagdes marinestationen Hobro.
Den 17/12 nedlagdes mar:l.nes't a -tionen Vejle, hvor

efter vær ksteds ski bet "Henr i k Ger.ner ll og un dervandeb åden e

"Ha vmanden" . "Havfruenll og "Havkalen" forl agdes fra Vejle
t i l København, hvor de d, 19' as m, oplagjles und er und er-.
vand Bbådsdivi s i6hen ~

Opmålingsskibet "Frejall.
Den 9'april cao kl.130o afgik opmålingsskibet, der

var udrustet med reduoeret besætning som depotskib for
den tindervandsbådsgruppe, der normalt va r stationeret i

Helsingør. uden ~rdre fra søværnskommando on og uden at
indhente Oi'd~e fra denne I rae d ca , 30 raand fra 11 I battail ..~
lOn's 4 'kompagni til Helsingborg .

Den 20/7 afhentedeo opmålj.n&sskibet af bueserbåd on
t'Fremad II" i Helsinborg havn ug slæbten til Ko benhavn ,
hvor det oplagdes på Helmene

...................._-
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IV/1940o Udrustninger eft e r sik~i~~·k~~It~Y~lQ~ .

Den 23/4 u drust edc s t r-a n spor-t rar t .c j e t ilS:.o ipr~e r:l

og stilledes til r å digh e d for kystfladcn til transpo r t af

gods. ammunition memo f ra de i p:.... ov.i.ns cn opl ag t e skibe

og fartøjer ~ Togtet a fs lut t ede a d.11/5.

Ins..R€Lti~..9..~.§.§=.ki.9.~~~,...~vg,~lr~1 "
Den 1/5 1940 af olut t o ~ e s t - c t e t f e r inspekt ion3

skibet "Ingolfl! cg "!")ct~;)~tl1~.~~gsfa:::·i;ø2ec "Nordka pe r en'",

der udrustedes t il ny t +'.)g"G med s!Jz.21.d:~tter mr f L , d. 16/5.

Tj.l brug for sko:' t;udd:..:-m olsen '1rl:....·;l S :~ 'S d. e :J endvLde ro k:..;.t·.

terne "Svanen" ug ;'T :hyra" ~ ~ ' N ') :dkn. r , ·: r l? r:· ; r.g de to ku t t or e

var underlagt chefen f r:- r i. I.ngo~.f'i o de l' på t ogt e t var

underlagt eøværnak cmmanc oen d:tr~kte ~

Inspektions s k ibet o cg JG Ut;"tt.: un de r l .ng t e f artø j ers

øvelser var henlaet t ).1 far-.~c:::!ldet ;.;~r ·l i'er Jtyn •. mel.Lern

Fyns sydkyst ~g Æro-La~celend indtil T~rø revs bredde
paral1el~

Den 14/9 ~.nd]_ngd c s enhed errie på Hol mene

Fra d.7/8 til d.16/9 var cnd\" ld(:~cl ru.ne sk i.be t

"Lossen" (se side 15) underlagt ~.n,Jpekticnsskibet l . I ngclf ll

Den s1dsthævnte da t c oph ør-t e end·n.::l.i': :,e be vog't n Ln g afa r-co j et

"N+.::rdkaperen" a t være unde r 'Lagt !I Ir:gc lf:' e-

Den 20/9 a fo l u t t ede s Lnapek t i.on s ukf bet Il Ingolf" 8

t ogt som skole skib fo r sokade tter m.flt t og a .d. ~dr~s t G

des inspektionsskibet på ny t togt som skolcEkib fo r
mathelover mofl"

Inspektionsskibet afhol dt øVGl~e~ p~ I s ef j or dan

fra d.9/1o til d.2c/12 , på :lvilkcn dag det afg ik t il

København og lagde i n d på Holmen~ KOli~~nd oen var he js~

ved årets udgang.

M.tne s!!'..Y.&~~:~'1n:Y~12J2.2 ~

Den 17/6 udr-ua t edaa en I!1:incotryc;e:csruppe bestående

af minestrygningsfartøj erne s · 'S0~.J·7·en;; (kcmrcando rar- te j ) l

"Søbjørnen" Gg "Søulvena ~

Gruppen unde r-Lagd e s ky s t flt~den l' b k oramando en i de

to sidstnævnte fartøj er hej st e s s~d~ (Kommandoen i
"Søløven" var hejst) a

F:' r sø~l.P.12!i.

Patrou1l1efartøj e rn e 11
0 5 _. P , 12 u d.rust ede s fra
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d.1/7 fo r a f holdelse af mine~ydni~1g8fcl'sØg og -ø ve Lao r ,
Patrouillefart ø jerne unde r Lagde s k y Btflåden~

Fra d.1/7 - 25/8 afholdtes s2.m1ede øvelser og for

søg syd for Fyn. Fra d o25/8 var forskellige enheG8r af
styrken afgivet t i l andre forillål~ r~Gten fortsatte fo:r

søgene og øvelserne.

Forsøgene og øve I ao rne afIJ1~1~~'~edcs d,j0/ 11 , og

patrouillefartø j e.rris '.E1Ger18gdsG c;0væ:::-nskomx.::1ndoI3n d'Lrek 
te fra sQdo

QJl~A!;;J;}l1;"~~!S.~~!:'.l! r

Opmåli.ngssk i bene II He jmdaF og " Pr-e Ja i • med 2 (;:.9:10. .•.

lings~åd e u.d:C'U.st ed eo ti J 'Jpm;lG.:I,r:.g ~.. daneko f ar-vande :;?ra
d.6/a til d ~14!1 o ~

Efter s tationering på Isefj~rQ for skydeøvelser

m.m. fra d .. 1e/8 - 19/8 f v:, et t)C21J JP:r18.1j.!l5sarb~jdcr i

Samsøbælt mellem Rø snæs og Sjæ11nnd.~~ Odd e , I1Fr e j a ll l.nd

lagdes på H<., lmen d .2/ 1C og IIHe j L1da l l 1 d,,6/1 0.

Kommand8ert blev ~ trøget i b egg e opmålingoskibe do

12/10, og skiben e ~ ; lev oplagt unde r okib ad Lvi a i.onen ,

Mi neskibe t \I Lo e s en' •-------'_..- ......_-....."
Mi nesk i be t "Loe aen" var ud:,"us';et fra d.7/8 til

d.3 c/10 som skoleskib for kadetter, kadetaspiranter og

lærlinge ~ Mine skibet var på togtet indti l d .16/9 under-

lagt inspektions s k i be t II Ineolf" ,_ Fra s o d. undorlagdes

bevogtningsfartø j et " Norukape ren" 1D..:1C skibet l ' Loae en" •

Den 30/10 b l.cv kr.mmandoen fJtr0get i mineskibet ~ hvor
efter dett e oplagde s und e r mine::lkib:.:;dtvlsicJrwl1,

Kystbev~~j~~~u ø

Den 1/1 o ~) prettec.es kystbovcgtnil'lgen og lli"1derlagu3s
kystdefensionen (s e a f s n i ~ VI D. e td e 23 ).

Bevogtningsfartø j erne :INoT.'...U~8.peren:l t "Makr e l l en" #

"Havkat t en'' 0g " Sælen " samt i 2 kyst'bevo gtnine;sfartøJer

(K 1 - K 12) indgik i ky stb evoGtningen ~ Kommandoen hejstes

i "Sælen" d o24/9 og i "Ma krellen11 og " Eavkat t en " d ,, 27/9.

"N~dkaperen" oph ørte f !'1:l d .1/ 10 at vær-ø un derla gt mine 

skibet IILos6 en" cg underl Ctgc1es s .. d ~ kystdefens ionen Q

Mineskibet " Li ndr: r rnen\' e-..-. ..._--.._--_..-........,-.. ..~. --....

Mineskibet " Ltnd-:.: r menl! u d:?:,u s t e des fra d . 11/1 1 t i l

d.19/12 på prøvetogt, hvor e f t er mineskibet strøg korr~ard~,
og oplagdes un de r mineskibsdiv1si ~nene
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v/1940. Ski be u.M.-4.e t a.f_.:f.I:.~ cl.§.tt~~.~l..Å-lf-n d r.j;,r~i"J.:.f.,..P~~..~Ælt.!e l qIZ

ALskibe. s~t-11m.:tn\r~~p:>*-_.!J.l_~'l.~C~~Jl"Lt..

Minestrygningsfartø j erne l' Støren" , ~; Børj.dde:::, on l ! fJg

"Søhunden" udgik af f l å den s tal G,,2?/G og kasseredes "
Den 25/9 best emt e marinemjnister~et; at de hidtil

som "Minestrygningsfart ø jer" b e t e g:-~e d e far 's::; j e l' fr emt1 d:i.g

skulle benævne a 1l:t!1.nestryg6:-e 'l

Den 5/9 b e s t em te ma.rJ.1: ,:,m.!.ntat ·?rie t at arbo j d e r ne

på bygnangen (på o rl('lg"',-::r.>,~ >t <'l t '. af + ·....' e ,jr,1-3·' rIene H N <:> ': _:IA ~·. llJ ..... ...,. ' '- ...JJ.;...; J oJ .' ~ _ !-' . ... . .J...L,;. ~ t;;.l.J '..j,, ~J_.

og " Uymfen:' ~Q '" havd e •.'!) " .(.;, + l.·l"I-,, ·J. ··'·'"'J ot si (~en d 9/4 '10 ;' , ...L" , """'oJ ~ ~ '" _ '.' ':'"'"....·.,,., 1) I.. U ' .~~ ..·. ... •,,, __"J. _ • , J O'fV]

snarest skulle genl.:·p·~p-ge s .~g frH, J.:; .,:,:-s t ·>::9 n

Den 14/1;) go rJ.kendt e :; ?' j:' 5.n '2 Ln J. ~1 ·.~ s teriet h'Jv·.;dt c:gzl:l.n·

ger og byggespecifikat i 0ne r til 1c stk ~ min0rydningE~a~..
tøj er af træ ~ Tegningerne og spcoi~1~at1Qnernc va r uear
bejdet af orlr;g svx r f t e t efter s ~rTlrn:'nskommandccns dj.rek..

tiver, og f a r tøj erne bl.ev t·ygge t pt.. civile træskibsværf.

ter i Frederiksvæ:;:'k (3) 1 H~bæk (3 ) ~ Sycndburg ( 2) cg
Korsør (2).

Den 2/12 be st emt e ma r t n emå n f at e r-t ot ; et der p å er. ·
logsværftet påbegyndt es by~ning af 3' min estrygere ~f

"Søløven"-klas s en i q:S at bygn:Lne;en s ku l l e fr emmes me ct
muligt .
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V!/1940 . Kystdefensi.<;men :

An F/.:·rt er o ~ vær ke r ..,_. .• 1,::. .... .

Som tidligere ~ ffi t al t ( oi de 1) havde den tyske r iGD
regering betinget Dig , a t: sæ:r lj.g k~l:Jtc.ofcm:J:Lon(j_'1.s væra cr
skulle afleveres t:tl den ty ske væ.i.1n·.:magt . 30m fø) gs her a f'

udstedte chefen for kystdsf enGJ onen d ~ 9/4 Gin af t enen ,
efter crdre fra acværnskcmmandoe-n (;[1 ~rdr::l til sanrt I ~ '1'7>

~/ . Bilag 12/1940. værker (bilag nro1~/194c) med d:i_::·: ~tc i'Ta .1 for , hvo r .loJe..
disse ville have a~ f c rh01d e Q1.g.

Efter forhandlineer mell em de danDke og t yske f ar 
bindelsesoff:l.cerer vf.ete G.G1; s .i.,g :~ j;: : c. J. e rt ~ ·l Øl18::::-G 9 et
man fra tysk side f cruder. !H ";' ;': :,1e d 0 i ,) ~' ~; d.}r a l Ler ece -0 . ~ 8V

besat d. 9/4, indtll ·'~.dere kun cn8 :{ ~ d G a t di spone re "ne::

Flakforto Dette f~rt blov eve r taget af de n tyske vær~e - ,

magt d II 16/4 3

Den 9/4 hjemsendt es de s o d ~ til kyst defenaionen
nyindkaldte værnepligtige (ouo 460 mGnd )~

Afrigningen af væ~kern e tle7 p~D e gyndt straks
efter besættelsen ?g hj e~s endelG en af størst edelen af
den genindkaldte værnepligtige besætni :lg f andt s t ed do
11 t og d e 13/4 c

Den 11/4 hjemsendt es vpl. af npril - j nd~aldels e 193 91

d~13/4 hjemsendt es vpl. af cktober -indkaldelDe 1939Q

Den 25'april var f ølgende værker und er danGk k~m

mandol
Under ko~a;u.c!2:

Lynetten (kommenco eta t Len) ,

Middelgrundsfort,
Dragørfort :>g

Borgstedbatteri ~

Under tJlh~YE__~f-f~rJB2~i~!:
Kongelundsfort,
Mosede batteri cg
Lynæs batteri ::.

På samtli.ge værker i dansk ":es iddc l se var skytset
demonteret~

Følgende værk er var under t ysk b e sætt el ti e~

Masnedøfcrt (fra d,,9/4) c Z

Flakfort (fra a, 1f/ .l· ),~
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befe.ltngsmæ:c.d vær:18pligt ige
:n.fl.

6 24
4 ;0

.. -..o-a..._............ ~a..t ~........""' .... _ .., .. - ...... . _ • ,. ........ _ ...._ ~'............. 1..1. ''''' • •

Defensionsohef m~stab
og kommandostation
Middelgrundsfort
Dragørfort
Bergsted batteri
ubelagte værker

47

14

89
32
3 1

H36

Den 16/4 udLagde a bcms pærr i ng j. dot 0 Gtlige indJ. i!ill

til Lynettehavnen.
Den 28/4 LndLa gde s 6 tysl~e mj.nc:;Jt:,~rgningojn:tte:.:.'e 1

Lynettehavnen, :"J g besætni.nger ne bIe·.·· j.ndkvarteI'et på
Lynetten. Dette personel blev senere uverflyttet t l l
Trekroner, som ved ky stdefen8 ion e~s foranotaltning v~r

bleven klargjort til indkvarteri ne n
Tjenesten ved kys t defenoionen omfattede vagt på

og tilsyn med fort er .)g vær ker f or a t evervåge d i s s c s
beredskabstilstand med he nsyn til materieIlets vadlig~

holdeIse og tilstand ~~v~ samt bevogtningen af kr~dt~a .
gasinerne nr.3 0g 5 samt r~inednpot0t på Tårbældort. Eeo.
videre udførels e af minceftersøgnl~~9~ og mineuskadalie
gørelsest j ene s te" Ende lJ.g af'ho Ld tos clisclrlin or unde

øvelser.

Den 2/5 blev Dr'agørfo:rt 0iTe:-leV'E:l:'€t t il den ty ake
værnemagt til indkvarteri.ng af en luftværnnafdeling s Os
den danske vpl. besæt ning hj8msendt0S ~

Den 22/5 blev 1Y! -?,sede bat t er i. belagt meld en tysk
styrke.

Den 24/5 blev kcmmando en at rage t pa Bergsted bat-: .>
ri og den vpl~ besætning blev h~emsGndto

I løbet af maj måned afleyel~edes ef·te r ordre 8 fitk o

12 om kananer fra kvintus t~l den ty~ke vær nenagt, d8~

opstillede kanonerne s , ~)m kystbatterier J 4 vod Hornbæk 1'"If""

4 ved Skagen.

Følgende fartø j smat eriel ~ ve rt oge s af den tyske
værnemagt: M/s "Kcngedyb s t o ( d , 9/5) og 2 motorbåde



ol"- ':;' -
(henholdsvis dc25/4 cg dr,27/4 )e

Ehdvidere afleveredes fcrskelligt matariel Så~~~l

skivemateriel, slæbet r os s e r m~m" SUJlt l pro jektør med
tilbehør, der blev ops t i llet på T~ekT~nern

Fra d.30/4 - 21/5 og f-:ra do25/3 ._, 15/6 v ex baz-ak-.

lejren ved Lynæsbat 'tert 1: eJ.agi:; rae d en t~/:Jlc:;tY:t'ke på

gennemsnitlig 50 mand ; med cn s seJ.y (~ ba-l;tc-;riet ik:.;:e Y8.r

besat e

I juni måned af10vGred9~ til don ~YGkj værneoagt
4 stk~ 15 cm kanoner mud t i2 .h0 r cnd ~ alli~unit~on (800 p~n

serbr1santgranat er) f ra KCn6(;J.nn·i,-:f:,'~tDt oG c):Jtj.1J.edes

som bat te r i r~ Sjællands oddDD
Tyskernes krav om afLeve r-Lng af mat ezLeL fra kyst 

defensionen var stadig s t igend.e ~ oærlj..f, kanon er J IJrO j ek
tører, afstandsmål ere og amm~ui:ion m.v ,

I juli måned blev således følgende materiel afleve -
reta

2 stk. 150 cm proj ektører fra Middelgrulldtifort
2 1\ 9o ;; il :1 II

1 " 150 11 il n 1:( l d f tis.onge un a or
1 il 150 il " •• I'Ilas';'1edøfort
1 Il 9 o Il il . ; ,

I augus t aflev er edes yderl:l.gGrc \
1 atko 3 m afs t andsmåle r
2 ~ 150 cm pro j ektør er fra Dragørfor~
1 " 9'" ;, i; .. B ~ d'l.. 1-' •

' J ':':i:'gs.ie ;'l8.lJ"terJ.
1 tf 15 0 H I : . Har'bø l.Leba't t er'd
4 ! : 12 om PoK~ ~/45 ~ Dragø~fort
3~1I 12 om pat rene r " l,

198'1 12 cm It., B')l'gstet-oa:tteri
412" 12 cm II Il krud t t årn nr. 5•
I s eptember afleveredc~ 2 stk o 90 am pro jektører

fra Mosedebett eri, og i okto~er 1 stk o 3 m ~fstandsmåleT

tra Dragørfort. I l øbe t af deoember demonterede den tyske
værnemagt Masned øfart a 4 s tk , 12 cm kanoner og sendte
dem pr. jernbane t i l Thyborøn~ Samtidig f.jeJ.~nedes a L 12
om ammunition fra fo rtet ( 973 stk .,)"

I august måned fr 9msat t es fra ty~k aide øntike om
at der blev anbragt t yske luf'tvær nskanoner tue d tysk be .

sætning på Middelgrundsfort~ Fra dansk side fr emhol dt e s ,
at man meget nødigt så dette ønske imødekommet, bl .a.
fordi det pågældende for t var bel agt mad en mathelevskole ,
(~ man så nødigt en sammenblandine af danske og tyske
~esætninger~ Tyskerne fas tholdt imidle~tid ønsket om luft ..
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værnsskyts på Middelg:::.l!1C'.8f0::·~~ Hl«l f ,) '::. ;:'<9'.'.::::-gte" om man

fra dansk side kunne gå raed ~j,l at Jac1a s:::ytuet bG~jf.;~1.G

af danske besætni.ng e :-c , hvo rv (;'0. en SO;'i:."ner......1j andLng af <la.{~

ske og tyske b e sætn:i.ng ~~ T kunne '.u1~[;å:3 u Kanorie rne ckuLl.e
1 så fald kun gi ve :U.d rsod brit~.Lk ~ l·, ~:~t:t·3,rt0j 8r·~ n år

disse under luf-'calnz'tl k o:n i. nær'hsd r-n af fo:.':'·cet ~ Det

hævdede S fra tys"'" s ol C,' e a ':' ,'1 -, br i .1,. i .. lr", 1 ;, f '+-f"- .........ri ~. " 'J"~....... _ . -1 u \.4 C;; ~ • ' ",• . - I .• _ ... }.. \::; . . .....1. v ... u i Lt "-" I,} C; , ..:J

m"' n eu dl ægll 1' ng om~' '''' i >1 ':;' Fr
r ' ·' ·l 1r ·-, ·,r Y"l "";'} c·k n;':. ' ]" r1r"~ -'r r.o1T'~ ""' ".... - ~ .... __ . ~'..) - ) IC ... ...l e... . .:. .a. .t";·. ~~~:.#,,; lr."l...... ; •• •., ... .. G \A. l.-.. J. , ..... I L~ U~ l J. l.. 1.1'

t k k ~ t ~ .... ; 1 -, ,', 2 ~ i, ' r) " .,... .•( ,\ T . ':' Tr .•,.0 ~\J;;' 1. ,-;yS . raIT om a ~, po u .__ ,,:. ·_ .;) ../:., ..... "L~ & •• " ",.,>_I." . :\. . }>u I t .·.C , . .

grundsfort og d '1"1 /'9 (1 tl {J'·~ I"r, ·... "" f.,.J. a-F'~· ·, ·l+ -• .ci. dscunk t ), () I ,..1. ...J ..... ..-' .. ....... .... ,j ..... lt L".• .1 . ,~ t ~ U ..J_ ..... l- 1:-" -t..l. .... '.J J

blev kanonerns ~'/'lr·'l-: ·J " le-,.n + ,"l J.' 0." . -J.;,,, ;,,., 'h " c, ryl ~ ·;lJ.· l ' :'''' '''' ( ~11..... ...., -~ .... ..., v e to . _ """ ' 1 .... b '.... V J ...1 .. .. _ VI__ V\.ÅJ V ,.. -.Le ~_ ,

mand) blev s ;d " indlcya!'t~l'e t på fcrtE; tc Den 29/9 bLez

yderligere 1 pro j ektør 0p3til~8t pa fo rtet ilf den ty~kG

værnemagt, og 2 tyske l ;esæt:li:-l{sOr -;:';.1 de::-:ne (6 ma nd)

blev indkvarteret på fO~~ 9t ;

Fra den da g, de ty sl~ e 1'0sætrllngel' mødte på fCJ:i.1 't E.: 't

ophørte , ef t e r aft a Le , danuk flu.gf~ :ring fra fortet, l :i.g u

som der heller ikk e flagede s ced tssk fIas .

Ved året s u dgang var f01gcn6e y@r~ e r un de r da~uk

kommando~

Lynett en (k ,:. f;1mando ~J t at ~ 0n )

M1ddelgru...'1dsfol't (2 tyske A"1,, .-bEHJætnjncer)
Kongelunds fo rt

Tårbækfort (mine de pot , dan;3~-:: vug ts t ;v:t'ke) o

Under t ilsyn a f fo rtmester~

Borgstedbatt eri , Lynæs but t or i 0e ilaarballe skanse.
Under tysk ko~~anno;

Flakfort, Dra gørf ort$ Nas~debatter~ og MDsned0fort ~
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B ~ Skoler ved kys tdefens ioneh'--------...---_.__.... ...._-_._.•._-_ ..... ~.. ....

Fra d.15/7 - 12/1 0 afho l dtes på Middelgrundsfsl't
en ekseroerskole for math~leve r .

Den 12/8 oprett ed e s på Konge Lundsfo r-t en ekG ,,-'.c0 f.; :.:'
skole for det samme da g indkaldt e værne~ligtiee mandskab
til kystdefensionen . Skolen afs lutt0dss d.i2/ 10.

Den 20/10 Gprett eden, ligel ,:' ':1 8s pa L::;ngcluncsfoi't~

en ekseroerskole fo r ov erlcons t a t el el uver, hvi s ua~a~~81 ~8

fortsatt es på en c..;·6:tkcnst9.belelev ····sk:::.<~8 r'::a cl. 3/1 1941
på Middelgrund8for'co

For det d. 15/ ' o tj.l k~'3'tfl2.d\J!l JrlCCHtJ.o:ce vl~rnepJ-lE

tige mandskab (1 75 mand ) y up~0tte~0U e~ eksercorskule på
Middelgrundsfort J Skolen var tmccy]_agt ky stdefensionen
og afsluttedes d.14/12~

-----_..._.."".................

c. Københavns mincspwrrin{1;0r:-----_..-..•.._- -'. ~--- -- ;;., -- -_ .

Kommandoområdc;t "Køb enhavns IT'.lnespærringex·;1 t der
var underlagt chefen f or kyc t def en sion on .omf at t ede d.g :
april 1940 følgende personel:

1 kommandørkapta ~ ~ (r), chef
2 søofficerer (rI
1 materielmester (r)

12 kvart eI'lJle stre, uncerkvarterme~.i'tre, matt. er Ill .f:. "
43 værnepligtige.

Fartøjsmateriellet omf a tt ede :

Depotskibe t ~! Skagerral{" (kommando skib) ,
Dampbåd A
4 kabelmotorbåd e
3 kabelbåd e

arbejdsfurt øJer, a r bejdsjoller ~~m.

-~---

Minespærringerne ved København or~:fa t t e d e ~

Nordre A-spærring ~1 2 0 kabe lminer ) og
Søndre A-spærring \ 90 kabelminer) .

.-----_._- --
Den 16/4 meddelt e de t ys1<:: G marinemyndigheder, at

mine spærringen i Drogden kuri~e optage s ~ og a t de~ i kke
ønskedes genudlagt. Som f ølge heraf gav s øværnskom~andoen

d.17/4 ordre til opt agelse af s ønd r e A-spærring .

Optagningen af spærringen f ore t oges f ra d. 19/4
til d o27/4 med dampbåd A, 2 kabo lmot or bade og 2 a rbejds
fartøjer .
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Ved opt a gn:i:'lg c.r.l viste 'l e t 2:i·{L a 't; apær r i.ng -sn havdø

lidt overordentl i g meget undo r :i '.:l ~) e 2'tod(:: n . Af de udlagt

90 miner i apærr t.ng en nIG" kun o :ri~8t;3t 11 mi ner. Res t en

var enten Løarevno oe t~..a.1Jg~1'e f'und ot e Ll e r blev ikk e

fundeto

Den ~/6 ma~G elto de tysk~ ID3rinemYhd ignede r ? at
nordre A.-su~:rrinD'l k unn s ::':j'bJg8S :: cf.'!:' cIJ~l·:r. ·ir)ee n bLev ep-o.......-__---'0. ' ,... ._ • •. .,. .. _'"""1

taget i t id en fJ.'a d. '1 ;:,/6 ti. ~.. ej. ~: 4/ G rn '~<i dampbad A, 1 E.3.-

belmotl,)rbåd og i t tTf'b .~Icl ,::r";:{:·:''t.~ ~ o

Ved C~;d~E' g:'1 .t!.i.g l ~ l l \·j.,J~';d (h:t si.g,. U '~ tJ.o8~r:'lngcn ikke

havde lidt '\1"(.0 3 eTIL:1. : ..::; t: i".:: ::eJ <.i ':1:; U.~..{l ':; :L' :\.8 ~)C r xo (GY1 c Af -; 2<:

udlagte miner tl(.!\t 11 ,i, OI, ·~8. g(:t~ '1 ~ !;;Jr ·_, y~t mine var "'.;:.:.d -

ligere fundet, sål e des at (l e:.:' nl~,;'J.[~:.ede 5 miner ,

Ef' t e r mi·lec"o""æ·»·" ·;'l "'-' Y'V'l ,_ ,c' ~ ~"}; t") : ," :" 'l" I ' " 0 0 ' <l Tmærkni :J.{l' r:<.. s- J,. ~l.J""" .. ~· ·'--o ""·.L ",,,, ,",, ...1 I.~ J:''' ~" l.. .... "' ." ,J. __,\ b ( ..... -- ... . l.:.J _ ..

inddragning blev b e s t ermneLa e ru e om ~J..odstya ng i n denfo r

Københavns r'e dcmr-åd e o phicvot d "4/'71 Si~O ,

-...,. ,_............. . .._. ,~.'V ..........

Underlagt Kø~. erihavnu mi ~e s p:;:}:r;.· il1gG r Y 2.J: endvade r e
11Mine eft erCøl.O'nj Y\ N <.' . c'g l.lr .:..., . '-, r~·~ar. p".: "'f'('fr,o,'" 0 1- ,:-. ,_ '" to ..; (,'nO C' t en"

•• t.J :J;.l±. . ...~:"..~~ : .......~ ;)...,...I.'!,l..:l....:~.;~~.~ -.~~~:-.~; ~ .A.t\..~~ . ..... _: ~.~~:.. .'!. ".t...;:.=-.z..'":~ ~__...

i Sundet, Køge bugt'? Paxe bv.gt c G (:i;j~GerGoen V- del o :CU l." ,

tøjsmateriellet besto d a f 5 r:rL:18 ':f ':; ( . -c:.::zgni~lg8kutt0 re9

der var stat:l.oneret i K0be~1l"l8.vn, D r ::lgør og RJdv ig . EnJ

videre var mineho ld :i. Kz ucn.lJ. :~~ yn ? R0 dv J.g og S +:' og e undu r 
lagt tjenesteno

Den 5/7 ne dLagd e a k cmn.andoen ~ · K 0 V enb8.vn s Minef~pa':,

ringer", og mineef'~ers ø gnj,ngG~' og IDJ nCv'Lk 2.l deI j.ggø r e l oGs 

tjenesten i Sundet ID nV . und~rlagdeG fru G ~ ~ . ky s t defa~

sionen direkte. SeIDo e da g opl' !.g d o8 r m::ag erra~ :! ur.d e r

:flådestationen cg dampb åd A vo d !Jr.: .nesk:ibad~visionen <

Den 1/10 ud stedte ollt:fe l'l. l0J:' ky s tdG::t'en s i Ol"'..Cl1 d j .r fj l{ . ,

ttv for udførels Gn a r' mi.Y.lf.:f:~ft t?l' S~1 C:1iincs- og mineus knde,

liggørelaestjenesten; :Lfølg e denne; o r'd r e skull e 1:l. i n0Gf -,

tersøgningen foretages i danak t el~~'1 to :d.al t 0 $ interna.

tionalt farvand mell em HelfJingør Cl Fa x e 'bugt indtiJ.. det

spærrede område (jvfr. Sfterretnin~er for Gcfarende nr n4
af 17/1 1940, pkt a 206), idet hove dvteg t en j nat :1. 1 videre

lagdes på eftersøgninGen j. det sydl1,se r'arva n d i Faxe

bugt, specielt for at sikre sejlrut ern e Bøge s t rzmmcn

Stevns og det afmærkede løb meLlcm :H ol læEdc; rgr·'...tnd Os
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Stevns. Den dansk-svenske Søgræns e dannede østgrænLen for
den danske mineeftersøgning. Til tjenes tens udførels e
var stillet til rådighed: 4 A-kutt ere med stat ion hen
holdsvii på Lynetten (2), i Dragør (1) og i Rødvig ( 1) .
Kutterne, var civilt bemandede ~ men en mil i tæ r befalings 
mand medfu;lgte under sejladsen som mil i tær leder a f mi
neeftersøgningen og sprænghold . Minehold var fast s t atio
nerede på 'Lynetten, i Dr agør, Rødvig og Stege .

Fra d.1S/12 stationeredes mineholdet i Stege på
Lynetten.

En søof,ficer (r) var l eder af mi ne eftersøgni ngs 
og m1neuskadeliggørel~estj ene s t en .

~~~l~~2~Y26~~~~~~~·
I

Den 24/9 bestemte aø vær n ekonnnando en ( j v ~· l' . side 6)
at kxstbevogtningen skulle oprett es d.1/10 med det f or 
må~ ,a:t påse, at gældende best emmelser f or packcrrt r oL,
sejlå~pforskr~fter, mørklægnihgsfo r anstaltninger m.m.
overboldtes på dansk aø't er.rd t or-Lum ,

" ,

Kystbevogtningens område strakt e sig f ra Sjæl l ands
Odde til Kronborg, gennem Sundet og vide re syd over ind
~il Gedser, således at søværnet s kystbe vogtning ove rtog
de af rigspolitiets kystbevogtning hidti l varetagne op-

"tl
II

"
II

2'
3 '4'
S'
6'

gave r ,

~ystbevogtningen und erlagdes chefen f or kystdefen
sionen med ~n søofficer, som indka sserner edes på Lynet ten,
som ohefe

Kystbevogtningens mate~iel omf a t t ede pr . 1/ 10:
4 bevogtningsfartø j er ( il Nor'dka per eri'" , "Sæl en" 9

"Makrelen;! og "Havka't t.e n" og
12 K-kuttere (K.1-K ~12).

De 12 K-kuttere omfatt ede de 4 t idl igere P- kut t ere
(Pl - P4) samt 8 fra rigspolitiet ove rtagne far tø je ro

Bevogtn1ngsområdet blev delt i føl gend e 6 distrik
ter med de vedføjede basishavne:
1'distr1kt - Hundest ed og Gillele j e - Sjællands Odde

Ellekildehage,
- Helsingør - Ellekildehnge - Vedbæk ,
- København - Vedbæk - Drogden fy r 9
~ Køge - Drogden fyr - Køge Sonakke ,
- Rødvig - ~ø ge Sø~akke - mi ne sp. v .Hol lændergr .
- Stta.bb ekøb~ng - m~ne spo v s HoLl.ænder-gr , - Ged s er

f yr br "

:

: ~ :
..
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For tjenestens udførel se udstedt e ahef en for

kystdetensionen kystbevogt n i.ng sor d:re nr , 1 af 25/9 1940
% Bilag 13/1940. (uddrag heraf: s e b f.Lag nr~13/19 !~o) o



.r . 19/1940.

.r, 10/1940
~/. 11/1940
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VI~'940.Flåd&8tationen.

Dert 16/4 1940 hjemoendtes 75 gifte vplv og i løbet
af april hjemeendtee 360 vpl. af de d.1/4 indkaldte.

Den 26/4 afsejlede kl.2230 7 søkadetter uden til
la4elae med kasernens motorbåd til Sverige. (Den 13/6
var alle 7 kadetter returneret til Danmark) o

Den 25/4 oprettedes et lnftvwrn3kompagni (100 mand),
det indkaserneredee på Søværnets ka8erne~ Kompagniets
opgaver var at overvåge ordenens c pz-et hoLdeLae cg assi
stet'e ved slukning af "runde mvm, und er 1.i).f ·tværnstilstand
og iUftalarm.

I slutningen af april og i begyndelsen af maj
evakueredee,på grund af faren for bombeangreb fra luften,
Holmens modelsamling til det historiske museum på Frede
riksborg slot.

Den 3/7 oprettedes på søværnets kaserne en ekser
oetskaIe for 34 søkadetlærlinge og 4 intendQnturlæTlinge~

Som tidligere omtalt (afsnit 11/1940, side 8) blev
frt! udgangen af juli kystflådens div i saone r und er -Lag t
ohefen for flådestationen. Vedrørende tjenestegangen ved
divisionerne efter at disse var bleven underlagt chefen
for flådeAtationen henv1seo til ~flådestationsordre for
divi8ionerne~ nr.1 og 2 (bilag nro10 og 11/1940).

Angående fortegnelse over skibsæateriel. der ved
udgangen af deoember 1940 var underlaet flådestationen,
divisionerne henvises til bilag nr.19/1940 "

Den 15/10 indkaldtes cc. 780 værnepligtige, som
fordeltes med cae 600 mand til søværnets kaserne og
"Fyen", og eksercetskole oprettedes. Resten afgik til
eksercerskole på Middelgrundsfort (68 slue 21)0

Skolen afsluttedes d.14/12 0

---.--_._.._--
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VII I/ 19 40 o E.l'yvevæs ~~l1~ t .

Et dans k enske om a t un Jgtl -~;y~k l.,ef:cot te l se a f

Luf'tmar-Lnes tat a.onen 11Ko0 011ha "',:-r-': b.i.ev , :. kk ~ ili(J r} I ~kommet o

A '" Luftm[jri ,neR"~ a ti orien X'lbel: hl':l'~.:-')
_ • " --..... _..-.............. ..... 4 _ .....~ .-.r~...,.• •~ • •#

Den 11/4 1 C1':J 4o nåb eg"~ ":: ';' c· '-' " ,Y'.' r"j ,,- .~ n r- l,' j 'l a f ca'li'; --Jo: l.: v" -"""'~.J '-· ... '~-..J_.~"' ..J.._ "'-.... __ "

lige på luf t mar:Ln e s to.tioj..l. c:n y~ }r 8 ,cl d "j ~. uft :f ...... ': 7:0 J e r SClI:J.t

f or1J ered el s e t :l.l cta~ :;,on r;;n:.: af] 1=;1.' ::-:',,-g 'G.::. ;l <::n "c~' 8kG

værriemag-tc'

r mi d'cen af b.y'! ' :'• •'.. d.nkC';~: t:,l >.;"~,"Il:.~ ' t[... .).~'t:·t~i ..n'l()n

- uden forudanm~ :-; c~::-:.v~

Natten mel l em cl t 16 ; ae ;'r ap'l':1 ,'. [J,:t' 8 C J :~ ·:::Je ? : l yv er 

løjtnanter me d en motorb1 d o~ er jolle f ~a luftm~line

stat ionen Københa vn t i l :";ve::'~, t: o o

Den 23/4 u ds t edt (; i-i oværnsko:n!nanc. c. 8Yt d i r skt Lv fore luftmarinestation eJ:llf.' K"be:nhav!"J.'J:"g l.~~!l(Iti o::';entuelle a1'-
"/ L Bilag 14/1940. levering til den ty s k e væz'n e.aag t ('b2.::" ~ ..:'; nr.-14/194o ) .

Den 24/4 Lukk e de a h~fi; rcar-j.neo i; 2.tione:r~ og overleve
redes til den tysk e væi-n cma g t (:Gl1ftwafft.;). En dansk sø 

offioer beordr ed08 t il t jen~ute SOD ~orbi!ldels esofficer

mellem flyvevæsenet og Luf twaffe.

Hjemsendels en a f den vær~2pliGtigG b eGætning fandt
sted 4~171 og 24' apr il .

Ved måne de us udgang vus: l'.l::tf<J.:: ·t ~ j e rne denonteret
n/~ Bilag 15/1940. og opmagasineret s om ang i vs t ~t b·j.l.a b nr .'i5/1940 .

Flyveskolen bl ev indstil1et~ hvorimod mekanike r 
Uddannelsen forts a tt e s.

B, Luftmar~ nest~ion~p Ams-
Fra d~1o/4 - 16/4 afl ev,el'edes eods m. rn , til fly v-e -

væsenets depot på Holmeno Al 8,r;l.'?lun:l.-b:t :-;:n og bombe r afJ. e-.

veredes til søartil l eric t .

Den 17/4 blev der ved tYG~ O 't ro pp era fQ l~anstaltni!lg

indlagt direkte t ele f on l edn i ng fra luftæari~~Gtationen

til den tyske overko~~ando i ~øb~nhcvn. (Forbindelsen
blev demonteret i juni af tyskerne ) .

Luftfartøjern e bl ev de~oflteret pa utedet og sendt

pro jernbane til København . Radio 9nlæge t blev demonteret
og a f l evere t til sømi.ncvwsenet i j un i c

Den 1/8 - 4/8 mødte en del tysk mandskab på l uft 
marinestationen , lige som der ill ~dt oG c s f orske l ligt tY Gk



gode. Hangarer og b a z-akk e z L.~~.- (' j.~i;J·. ,~:::J.'~I·~ t v e: den tysk~

værnemagts f'o rans t a I tn: ·~G ,

Den 5/8 blev k omma n doen 6vrz.ge~ p~ luftillsr inc6ta

tionen og s t a t i one n blev overtaB~t a f d 8n tyske værne-

magt .,

ordre tJ' e '~ e n + - {t('·n ..p ._.... .., ~ ..,:l ·il~'· C ' ''''"' c ..;: " , ..., ..··~I "": ..-.t:" +rl"!==! "'I"' ; nC),r1t D
, . .!.~ r..) ..." t; 'oJ'~; ..\.. U _L ~.,.I •._.... ~ I.l; _.. .,,~. ;; :: ..... i. . ...... . '; .'. .::1;..... ...L,.U~ ~ .. k ..... ... _ ... '-i l;A-

tionen fra do 13/Sa N8t ~ ~n ti] d ~3o · 8 0ma bl~v h2n anho ldt

af 2 tyske undercft =I. :: <': ~" ~.J T C.b~ U:'lL: ~; J:' .~'(:nlm :.cmcY.l d ·~~ :~ e ydmy 

gend~ form, f ørt t il ufh0ring hus d~n tycke fortehof ( e n

major) o GI'UL'1den h e rti l var dun , a t d-e p.J.Ga::~ldende un åe r-

officerer ment e a t ha ve Db t? at d8r Vdl bluven s i gnale re t

med lyssignaler f ru AVn0 {;ar-d (hvor den ptl.gælde:1de danske

søofficer havde kvart or )y oc at det ikke var førs te gang ,

at dette var blevet c c e e rve r et , :-Kf tl::!" en undercøge lse p&

går den oplystes d e t~ a t d0 t licIe måtte b0ro ~å en f e jl

tagelse. og den tyske fort ah ef gav fcr}indelsesofficerb~

en und skyLdnf.ng , Sa gen bley a f ch efen f or f Lyvcvæs ene t
indberettet til a øvær'n s k ommandc en 9 ucn .Lo d den Gå vide r E

til den øverotbe f a l en de f or de tyske trQPpe~ i Danmark
med anmodn:!.ng 00 at Lad e ca.cen 1.:nder'l1oc:e og de skyldig(;
drage til anavare

Den tysk e ø ·,; ·!S rs t}~oII'JIland.erend8 beklagede i en skri 

velse af 15/9 1940 t;i l s0værnzkol:l1TIe11doen C.0 t f orefaldne

og meddelte, at han 1 sagens anledning ha vde anordne t on

indgående undersøgels 6 ~

Den 24/2 1941 ceddel'te ::,en 0Y6::-;"r'clroj'mulldc-;!"cnde f or

de tyske tropper i Danma r k , at DEJ./?: Cl;. imod de t o påt;ældende

tyske underoffi.cerer va r bl e v e t ind.still rJt , og a t de på

gældende var bl even a dyuret på. grund af derea u k or r ekt e

optræden, og tilba g e s endt t i l Tyskland ,
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Lossen ~ luftfartøj nr.80~ æ~ne~åd 11,
4 A-kuttere (A.I,II ,IV og V) .
Ingolf, Glonten,0rnon, S 01øven,Goridd~ren,
støren,Sælen, kutt6Tn~~ P. l y 2, 3 oe 4.
Postkutter nr. le

I Nyborgs

IX!1940 o ~ti..n.§..~:i;,Q.netlJ~J.1.Ds :r~~y'n C':E_0 Ø.~)~~·.t·G.EBLt;LJit~Lt!..ikt er .
A. Marj~estationen SJ.ipshavn.;;.;;..::.__.o-=-=..... • .. ,...__, _

Følgende akLb sma t e i -LoI var '.1. 9/ 4 1940 t4nderlaGt
marinestationen Slipohav~;

Inspektionsskibene "Tngo l t" t) '::, :: Hv z.db j ø rnen" ,
2 ' torpedobådsgruppe (ti G:2.ente.r,I' y lIEøger,:; og l1Ornen';)
M-flotillen ( II Lo eeen ~ n Kvin-;;1J~j' t ;" S~xtusll ,2 mi ne -o

b~d e og 1 k~b ~ lb ~ d);

Minestrygerne :1 Søløven'; ~ : - S ::J:,-l.dd (; r~ntl oe (l St or e:'!" o

Bevogtningsfartø j 2r rJ. u l' li;ord}r.a p ':: l ·G:vl " og 112ælen1' ,

4 P-kuttere (p 1-4),
8 lodskuttcl'e,
2 post-kuttere og
4 A-kuttere (m~ne eft ersøgnin0 8~uttero) o

Endvidere var 1 luftf~rt0j (nr,Co) underlQ ~t s ta
tion~n.

Ovennævnte materiel var d ~~o/4 1940 f ordelt com
følger:

UJ.j.pshav.Q:

I Faaborgl

lFdoSvendbQtg:
I Naks.kovs

I Rødbyhavl1:
I Marstal :
I A s s~~:

E.å Holmen:

Hvidbjørnen, Nordknpcren, Kvintus,4 L-kutt~rc
og postkutter nr~IIg

Sixtus og mi ne bå d nrJ8 ~

Høgen " 2 L-kuttere, k a oeLmot orbåd n r-, 10.
(2 L-kuttere var ve d fyr~k~bene i Stcre Brolt) o

kuttel' A. I II ,:

ku.t t cr A fJ VI.
Itu t t e r Ac VI I o

Havørntln"

Mineholdene :l. Slipo!luvn 1 =-{ :J d b~!havn Ob Ma r e t .e L var
underlagt Slipshavn mar i~c s ta t i on j

Den 11/4 modto ges søværnskoIIllllundo ens ordre om:
1: at en vigtig maskindel i hvert skib akulle afmonter~G

og afleveres til den stedlige tyske kommandant oller~

hvis ~ådan ikke f endteD s under ohefens anavar .
2. at mineeftersøgningon indtil vide r e skulle indstilles

1
o

3. at luftfartøj nr .80 skullA a dskj}les og hjemsendoopr.
jernbane,
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Luftfartøj et blev demontoret d, 13/4 og afsendt "eiI

København (flyvevæs enet ) ~

Den 14/4 kl :> 2300 mt.ne aprængt es færgen "Nybor g"
S for Sprogø.;o hvorfor f'ærgef'art en :'!ldst ill c(l ,::s .

Den 16/4 genoptoges efte r ordre rrd..neefterc0gningen
med A-kutt erne. der havde være t indst illet 3iclen besæ"ttej ·
sen d.9/4. S.d. genudLagde s fyrok:.i..be ne ved spærrinsel'l1 E: -l

Lille Bælt, og lodsn i nger ne GGnnem spærringerne gen0p
toges.

Radiostat i.onernz "J.dt~)g~s uf A· ·}n l t t t rl lG .

Den 17/4 beordrede s0værnskorr~~ndoen minespæTringer
ne 1 Store Bæl t og Li lle B~lt optaget4

"Havørnen" afs i k fra t j eneat e under mnrinestaticn
S11pshavn.

Samme dag r amtes færg8:l "OdLn" af eksplosion i
0sterrenden, hvorefter færgefar ten atter i ndst i l l edes
indtil d e20/4, da den delvi s kom i gangn

Den 20/4 mo dt oges ord re om for.bud mod at værne
pligtige menige og mat he lever f ærd edes på offent lig gade
eller vej i tiden fra kl n2200 til ~1 . 050o .

S s d , kl e 1820 ndnes prængte ;J fc~rgen "Christian I X;:
1 Vest errenden~ Pas sager erne meflr. toges over i en led-o
sagende tysk sperrbrecher m Færgen forsøgtos slæb t til
Korsør. men sank SeV. f or fyrbål~en ve d Ko r-eør , Færgefar 
ten blev atter helt inds t i llet indt~l uo26/4 , da den del
vis kom i gang ~

Den 21/4 afg ik M-flotillen fra Elipshavn og Svend
borg til Nakskov; og herfr a d~22/4 t il Store Bælt

1
hvor

den begyndt e optagningen a f opærringen (se uide 30 ) e

Hj emsend el sen af værnepligtige fra skibene forutuge
i tiden 20/4 - 25/4,. Sålænge f@rgefart en var inJstiJ.let
besørgedes transport en over bæltet uf hjemoendt personul
med P-kutt erne"

Den 25/4 ophørt e de s tationen un J Gr l agt e skibe (med
undtagels e af de l ej ed e kut te re ) a t være un derlagt mar Lne.

stationen Sl1pshavn. Skibene underlagdes kystfl å den Sod.?
idet dog m-flotillen og l: Sø10yon:! unde r lagdes søværriskom-,
mandoen direkte c

Den 27/4 afgi k "Søri dder en" ug"S tøronH t i l København
"Ingolf", "Glent en!! og "0rncnu til Svendborg , Ii Søløven"
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til Kalundborg og liSæle~"1;' ': 11 N:lkskJv ,)

Den 30/4 nedl agd es maz-Lne s t at Lcne n :~ l i :p shavD. , (g

ledelsen af mineef ·;·,o ':"'''' ø ·m ~ ' -, r, <' + ) 8' 11'''' "~. ",..~ "'g kut t.e ....e h1 •., ,··, ... ..... _v "' C)- - .. ... " b v u . ... ..~) '.' ~ ~ . __ I ... :..A v~.~ .. .: v ..,.""""\'

overtaget af en stati. o r.~ soff i (' e !' i Slj.:?shav:,. (Nybc r g ) ~

der var direkte u~ derlagt sø værn,"3kcm:nn~c_c cno

Store Bælt o- ---

Den 17/4 ga\: ~;1.1VI;8.i.·H2 :C:()mma.'d ccn C ::<1~:,C 'ti) mar ir.as ta

tionen Slip shav:l om (;rtG.gr.~xg e,i mi r ~ 3 p ær::, j.:.:.gGnl e " j.d et

der skulle begyndes me d S-~ (jl'e Bælt -spærringe n ,)

Til disposition t i l optagningen va~ s ti l l et ~·fl~

tillen bestående af

[Hn es kibet ilLossen II ~

minefartø j 8ri.ic "3ixt us li og !1K';rint\.;s!l;,
P 2 (kutter) t

l kabe Lmo t orbåd ..
minebådene nr. ~p l o cg 11 sa~t
minedep0tbåd nr~ 20

Optagningen a f spærringens 2stl i.ee d e l f oret oges i

tiden 22/4 - ~6/4 c g af den ve st l i ge del f ra do ')7/4 -"

d. l6/5 ~

Spærringen V DI' bl e vel:. me ge t stærkt bo okad i.ge t u nd e r

isforholdens i idet der af ialt

168 udlagt e mine r b Le v Oj1 tagc t :2:;· "

24 miner v e: t id l i g e z'e ft~.ndet ().0srcvne ) r

2 s p ræn gt 5 og

~o blev i kke fu ndet.

Den 30/4 ophæve des l adst jenest en ved spæ.':Tinge!'~1e i

Store Bælt, og d e ~ f yrs l\ibe N" oG S" fc, r spær r i ngen. blev

inddraget o Sej lad s en i d et tidl i ge r e spær-red e omr åd e fri-

gave s efter spærringens opc [tg!~ing .

Lille Bælt :>

Søværnskommandoens o rd re til opt agning a f rn inespær 

ringen i Lille Bælt blev g i vet M-flct ille n d " 16/5 0
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Den 30/5 om a:ft enen og den 31/ 5 afgik f l o"t. t Ll en t il

Lille' Bælt. I arbejdet deltog f ø lgende fa=-tz~e!.·~;

Mineskibet "Los sen ",
minefartøjerne H S ix~us : i og '!Kvi n·siJ. s " :>
4 P-kuttere (nrG l - 4) ~
motorkabelbåd C l o
minebåd nr " lo .

Optagningen af spærri~6ens 'vos~lig3 del foretoees
fra d. 1/6 til d ~ 8/ 6 og af de n østÅige del f ru do 10/6

til d . l7/6 ~

Minespærringe n i Lille Bælt havde i modzmt ning til
Store Bælt-spærringen ikke liGt over~ast under ispcriode ~ ,

idet der af ialt 25? udlag"t e miner kun manglede 2 f som

t ;d~ ~8ere var sprængt •
. lJodstjenestell i Li ll e Bælt ophævad es (1< 13/60 I s l ut 

ningen af juni blev de ? f yrdkibe No og S~ fo r spærrin

gens tidligere plads i nddraget, og se j Lad s en :. det t idli

gere spærrede område bl ev frig ivet ~

Efter at optagningen af spær-rLnge z'ne i s t or e Bælt og

Lille Bælt var afslutt et, gilc P :.. - 4- til København og
ophørte d, ~5/6 at være underla gt M-fletillen~

Den 27/6 afgik M- f l oti l len til Bramsnæsvig for at
aflevere materiellet ~ og d. 29/6 i ndlagdes den på Holmen

for oplægning. Kommand oe n i f l ot I l Len og dens enhe der

blev strøget d. 5/7&

B. Det sømilitære d istril~ Jyll an~No~~_

Det sømilitære dist r ikt for det nOl'dl i ge Jyllar.d
blev nedlagt do 17/4 194o~ og de til distrikte t hørende

2 minehold blev trukket tilbage ~

Mineeftersøgningen blev indstillet d . l4/4~ og de
dertil benyttede, lejede kuttere (ia l t l o), blev opsagt.

Den 14/9 s.å ~ bestemte søvær ns komman doen f at det

sømilitære distrikt for det nordl i ge Jyl l und atter skul

le opretteso Distriktet opret t ed eo d ~ 20/90



d i s~ r ikte t 3 l eJ 2de mi~esøgnines

S}:c.gel1 (l) og i Eirts>als ( 2 ) .,

de r ;' f r a d . ~ 2/iq ' dist r·i.ktet e ':~, -, .

03 gY:':,d e18 en Cl': oh....;~· oaei: t i l k om

3r •-' c >:

Di striktet omf atte da Jyll and nc rt fo.:' 1imi' jo r dcn ,

og distriktschefens kva r-t e r b ost enrt e s ind t il vide re at

være Sk agen,

Der tilknyt t edes

kuttere med station i

Endvidere underlngd es

minehold i Thi st ed ~ ::

yd e:::'l i ge r e l mane h ol d i Sk e.gert ob l i 1:i.rtshal.f;o
Ef te r a!'ta1e ;;led d e, t ..;,,",rc. j·''':j ·''' 'l· ·., ~ · .. ,: ,·,·l" " ,c" ' e':- 1.' c ...... ..... ,..,;....... t. - ... .. ~ .. .." -. L. " 4J.! V .. _ ~ -' c. . J. "",\J. .., ~.,t,.. '-A.

gen og Frederikshg, ':,"n sk..l lle de t danske rm.n eho Ld uesade-

liggøre LLandc r-e vr;e ui.ne : .r ~~ ' . " ~ 'Al'ke'" 'f" l" T'r-'Y"D"Y''''n rvsrå. . J.'" .ol'.. . ._ ...!.. •• c.... ..LI )GI.~ _ • J, \J":" ... '.J - ::./.. - tJ

videre gennem Limf J orden t il A1b :J I'g ~ medens tyske mine r.

hold skulle varet age mi:c~ellSks.deliggørelse på. diot rik·..

tets øvrige kystst~Kning ~

September
oktober
november
december

foruden talrige

~l

19
67'
84

sp rængb øjer oolign~

~ Det sømilit~c1i~);rikt JX1+'~tc!.2_~J'eg"t_.l~s~.~r&h

Efter begivenhed ern.e d e, 9/4· 1940 var mi.neeftersøg

ningen efter or dre fra s avær nskomrra n dcen indatillet fra

d. 11 - 15/4~ og de n ge noptages d . 16/4 ~ed 2 kutte re

fra Esbjerg (fra do l/ lo ~ l) og med l fra Evide Sande

og 2 fra Thyborøn (fra d ~ l/lo ~ l ) "
Den 10/4 n ed l a gdes alle kystudkigsstatione r i d i -

striktet efter or dr 'e fra s øvær n sko rmnandoen c
Den 21/7 skete en minec~csp lcsio::1Sulykkc u nd e r uska

deliggørelsen af e n mine ve d Svensk e Knol de på. Sk2_ 1l in'~

gen, hv:Jrved det ene rmn eh oLd bestå ende a f sømine mester

Bresson, værnepligt ig hovednummer 9243 EoVoR e F j or ds i de

og værnepligtig ho vednummer Go'i'h;yges er.. mi st ed e Li.vet .
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Uskade1iggjorte miner i distriktet iJ;:§!._~. :-. ~/4L,
April 5 august 84
maj (J september 113
juni 8 oktober
juli 65 november

december

D. Det sømilitære distrih:t DO!'T',}::nlr' ..- _.. ...--. --_.
Di strilttet blev nedlagt d, 30/4 ~ ~"-',~, ::€ft e r en 8 0 m

officer (r) blev kommanderet til t Jenc' , ~e som leder af
mineeftersøgningstjenestene

E. Det sømilitære afsnit Grønsu:1d.

Minespærringen i Grønsunå var d.esarmeret de 9/4 (g

den efte %"følge nde t id" Pat r'oui.Ll.cn ve d spæz'r i.ngen cpret
holdtes med 1 fartøj (P-kutter) øs t -:'v!.' og 1 f a.rtøj Vest,

for spærringen"
Den 11/4 om morgenen bLev kotnmand ccn på Borgsted

batteri st røge-t efter søværnskommando e~'13 cre r e 1 og den
værnepligtige besætning afgik til kystdefensior.c:1 f or
hjemsendelse~ idet man mente at stå overfor en umiddelbar
tysk besættelse af batteriete Da de r.r.~ ant agelse imidler
tid viste sig ikke at være rigtig ,. bLev, efter søværnc
kommandoens ordre, kommandoen igen hejst s.d o ~l o 16oo~

og en reduceret værnepligtig besætning m~fl ~ ankom fra
kystdefensionen til tjeneste på fortet " De n 16/4 fjerne
des efter søværnskommandoens ordre slagbolt ene fra ke~c

nerne på Borgstedbatteri og p~ Haarbøllebat~eri~

Den 18/4 - 19/4 optog minefartøjei; "Sixtus" og l
minebåd efter søværnskommandoens ~ rdre (af 14/5) mine
spærringen, der viste sig at være i god stande Derefter
indstilledes (do 20/5) patrouilleringen, cg de ~ fsn itt et

underlagte 4 P-kuttere (p 5,6,7,8) afgik til Ho Lmen og
underlagdes søværnskomrn andoen direkt e l P 5 og P 6 d: 2~/5
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og p 7 og P 8 først efter at have g enne:ngå e t et eftersyn

på berlding i Stubbekøbing ~

, Den 22/5 blev sejladsen i det tidliger e spærrede

område i Grønsund frigivet~

Den 24/5 blev f efter søværnakommandoens crdre af

14/5, det sømilitære afsnit Grø nsund n ed.lagt ; kommandoe n

på Borgstedbatteri strøget, og be aæt .n i.nge n ~ me d undt ag eL..

se af en befalingsmand og ? meni.ge '.' afgik t il K rz b~ nha': :;, ~,

Anholt ,M Læs~

Den 13/4 1940 meddelte de t yck e Dsrine myndighede r y

at det var hensigten at besætt e Anholt og I,æ3 0 med en s t y r «

ke på ca , 50 mand på hver af ø ern c - I d S:J. an L e dn i ng bestem

te søværnskommandoen d e 15/4 > a t en s:;,oft':. ce r blev uds endt

-t i l hver af øerr.e som forbindelsesof fi cer mell sm de n t yske

be sættelsesmagts repræsentant på. øen og de dans k e rayrid ig"

heder~ hvilket de tyske roo.rinemyndigheder me get ge r ne øn-

skede.

Anholt~. .
Besættelsesstyrken på Aailolt b esto d af 30 mand af

den tyske marine (iklædt grøn infanteriun i form) undor kom

mando af en søløjtnant o Besættelsesst yd ·:en v 3!' underlagt

ledelsen i Fredetikshavn e St yrkens op ga ve r var ~ udo ve r

at sikre øen mod fj endt lig besætt el s e " obser-vat i(ins-·- cg

ft1e1det jene ste c:

Styrken var indkaserneret i Anhol t by med cbse rva-

tionshold i Anholt fyr: og r adiohold i th:holt havne

Forbi ndelsesofficeren opholdt s ig på Anholt f=a d e

16/4 - 27/4 og fra d •. 1/5 - 12/5 ; hv : ~ refter han blev t il··

bagekaldto Forbindelsesofficerens rapport (bilag nr~

~ /a bilag 16/1940 16/1940).
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I@sø.

Forbindelsesofficere n opholdt s i g ;" ;\ Læsø fra d ,

18/4 - 12/5, hvo r efter han blev f rakommande r'e t § hans rap

-/0 bilag 17/1940 port, (se bilag nr. l7/l94o ) ~

{d. 26/7 forespurgte forb i nd el s e s of f i ce r e r. ffiellem S0\æITIS

kommandoen og den t ys ke mar i nekommandc " om de r end nu va r

tysk be sætning på Anholt i me n der ses ikk e at ;;~;i:' e Lndk om

met noget svar på d enne f o :....e spørgseL Bet ha r i det hele

taget ikke været muligt at få op Lys t, hvo rnå.r be aæt t e Ls en

iværksattes og ophøz-t e , da rappc r t e z'ne f~'a f'o rb ånd e l.aesof -:

ficererne intet ind eholder herom ) o
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..I/1940. Søtransportvæsenet •

Søtransportvæsenet havde i 1940 sta~ioLso~ficerer

stat i one re t i følgende havne s K~be:lha"n~ Ko reø r , Odense

og Aalborg. St at ionsoffi cererne s opgave ef t er bezætte1

sen bestod i på srzt ran sp ortvæsenets vegne at føre til

syn med det a f s øværnet lejede fartøjs :naterie1't og a-t

udpege og be sigt ige s ådanne fartø je :c .: særlig fiskekutte

re, som søværnet ønskede at ove r t age . Besuden observe

rede og indberett ede st at ionscfficerne i d~ havne . h~ ) ~

over der foregik t ysk so t ranspo r-bvi rkacmhe d i d i s s es cm

fang samt and r e begivenh eder af i nte=esue indenfor hav

nen eller distriktet gennem aø t ranspo r-t væs eno t til se 

værnakommando en , Det var i særdc leshed AeJ. bo r'g cg t il

dels Korsør; som havde inte :-esse i denne forbil1de1se~

l. Stationsoffic eren Sjæ l land? ve s~-iKQ!f>~r)r.

I Korsør h avn var der f r a be eæt t eLs ens begyndelse

stat ioneret en tysk h avnekaptajn (Obc:-le1):t. eaarrt z" See)

og et antal tyske marinesoldatere Sene re oprettedes i Kor

sør en tysk kystbevogtnings af del i ng (Ube~lachu~gsstelle)

med en kaptajnleut enant so m chef og en :'eut enarrt Z o See

som næstkommanderend e ! g et antal orlcgsg::ls"i:; e:.~o J:lintrik

tets område strakte s ig f ra Ree rsø sønden om t i l Køge'.

I august 1940 oprettedes i K ~rsør endvidere et

tysk depot for f orsyninge r t i l de tyske orlogsskibe,

med e n kaptajnleut enant som che f samt et T-ysk marinekon

tor me d en Korvettenk apit å n som leder.. F~~ sidstnævnte

kontor varetoge s a dminist rationen af de tyske forpost

både i Kcrsør,

K, rsør havn benyt t edes i ud strakt grad af den t y

ske krigsmarines skibe og f'art ø je r , navn'lig af forpost

og minest rygerfartøj e!' o . l i g~ ,, ; s jældnere af egen-c lige

krigssk ibe o
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2, Stationsofficeren Fyn ( Od en~~.

(periodiske rapporter mangler for 194o) n Af særlige

indberetninger anføres nedenstå end e ,

Den 28/6 foretog britiske l uft f a r t øJer e~ luft an

greb på olieanlæget på Avernakken i Nybo r g fj or do El,

0050 passerede 3 britiske bo mb ema sk i ner Od eno e i ret Lav

hø jde på kurs øst I) Klo oLcf f aldt de 3 f ø.::: Gte bombe r ...·e d

ol1eanlæget på Ave rnakke n , og kl o oLl.o bl GV de r blæst

luftalarm i Nyborg . Der blev ial-~ for etaget 5 1;.~fta:;.g:~8b

ude fra søen og i r et l av højd e ? I hve r t an ; :·:eb ka s't ede a

3 sprængbomber og en mængde "o:,'a:1j comber,. hf d e iaIt 1:e d..

kastede 15 sprængbcmber var de r 4 d ir3k~ e træffere på

oliebeholderne, men d en ene bo mb e s prængtes i kke " De øv

rige sprængbomber faldt i umi dd el bar nær hed af behoJ.de r··

ne og gjorde stor skade på diss e ~ Endv i dere fald~ fl e r e

bombe r andre steder i nærhed en af Aver-na kken cg anrette

de en del skade på huse " Luftværnsar~ i ll e ri et v~r unde~

angrebene i livlig virkso rrilled, deg uden synl ig res ultnt ~

Den anslåede skade på olieanlægget var ?-3 mill ione r k~ o

Luftalarmen afblæst es kl. o230 ~

Den 12/11 mine sprængte s t ysk dampe r list ~ Ju r gens li

af tUb eck N.Ø. for Baagø , Be.sæ'tn Ingen (l? mand ) reddedes

med undtagelse af maskinmest eren . En mand hå rdt såret,

fl ere l ettere såret .

3. stat ionsofficeren r.til1land j nord 'Aal bOEg..~~_

(indberetninger vedrørende de t ys k e so t ran ap o r-t er ,

krigsbegivenheder m~v o f oreligge r i kke fø r j uni ).

Der lå i juni måned til stadigheå en halv sne s

store tysk e transportskibe i Aalborg/Nørresundby havne

og indladede tropper; heste og kri gs materie l af enhver

art.
I juli lå der til stadighed fr a 6 til 15 store

tyske transportskibe 1 som periodevis me d stor intensitet

foretog indladning af tropper og krignmateriel. Der afg i k

i juli 18 lastede transportskibe 9 og 3 t r ansportskibe

lossede bl.ao flyvemaskinevrag og j ernbanesvell e r~ Der
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ankom i juli 2 transport s k i be med k~igsfanger (fra Nc~~

se), der blev trans po rt ere·t syd på med j err.."ha'1eno

Sejladsen Aalborg - Hals var i juli. må ne d flere

gange stoppet på grund af mf.ne rare , Mine::r:rygning i jj im···

fjorden blev t il stad i gh ed fore tacet .

Den 2',8:,15', 18 1 cg 31/'7 v ea: d e.:::- l'.~ft8.ng:,e 'lJ

me d nedkastning af spræng- og br-andbcmbe r mod ~~u.fthavn e' ·

ne ved Aalborg/Nørr e s '.lnd"b ? , den 8; også mo d havne·~ '3r!'[';,n8"· (.

I august ud fo Ld ede d on tY ::'1:-':8 Vf,2 :'..~n e'.lngt en mecet be M

tydelig søtransport mæz s i g ak-:;i'/it e'c over havn en e i .~, 9.1 · ·

borg og Nøz-r-e aundb y , Der af€,i.}: i ;-~l2. nG d;J 'J. s ~1.00 23 t:.:';:nsy:·:.:t ··

skibe last et med troppe:r~ f.J. yvt2r'o'}mbcl'. miner, ar;:~:l~':'::-liti()n

m.m. I samme tidsrum l os s ed e 5 t::-ansportsl~ibe fl yve ma-

ektnevrag, havarered e kanorier og tanks ~ k8.bJ.e-z.'9 ma.ner cg

jernbanesveller msm,

Den 7 I og 13/8 var der l uf t a ng r eb mod fJ· Y'lep l ads e r

n e ved Aalborg og Nø rresuniby~ Unde n luftangrebet d o

13/8 udspandt der s ig en he f t ig 1uf t k aIr:p mellem br itiske

bombemaskiner og ty sk e J.uftja ge r e, hv orv ed 3 britiske

bombemaskiner og 2 tyske ja germa sk ine r sty rtede ned i nden

for Aalborg luftvæ:rnsområd e ~

Der var i august ca - 10 0 anløb cl tyske mar-Lnesk i -:

be o s L, f. e k s c insp ekt ions ski. be ~ f o rpo,s-:ski be (arr..e rede

trawlere), lazaret skibe l' tankski be cg mineefters0gntng8~

fartø jer.
(Månedsrapport e r f o r sop t embe r- og oktober mangle r):

I november blev der af den t y ck e værnemagt indla

det og losset meget b et yd el i ge t roppest yrke r , Dette bø -«

virkede, at der i pe ri od er var me ge t stor belægning ef

tysk e soldater i byerne o Egent lig k r i g sma t e :rie1 blev d er

derimod ikke udskibet s å meget nf som i forr ige måned c

Der a f g i k ialt 21 l ast ed e t ran3po l~ skibo ~ DLsDe afgik

almind el igvis om morg enen og som rege l 3 i fø 1geo

Den 24/11 var d er luftalarm f ra kl o 0530 t il o710c

Luftværnsskytset var i v irk s omhe d ? mon ingen bombe r blev

nedkastet.
Ved udgangen af nove mber l å fø lgende tyske ski be

ag fartøjer i h avnen t 5 t orpedob å de 9 l arme~et t rawle~ \
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2 minestrygere, l kranfartøj til flyvemaskjner og 13
store transportskibc o

I december wå ned va r den tyske søtransp or~mæss~ge

virksomhed mindre end t idligere ~ men der l~ t i l stadig
hed mange transportskibe i havnen- Er'a cg til Norge an

kom og afgik betydol i ge 't r'oppe s't y rker , men af krigsma·
teriel blev der i~ke ~dskibet ~eget Talt afgik der i
måneden s l øb lo l ast ede transportskibe .

De tyske bes ætt e lsestroppe r af'ho Ld t l løbet af
måneden jævnligt øvolser i at e·tabloI'e brJforbindelso
over fjord en e

Den 23/12 kl ~ 0700 - 014 0 var der luftalarm i

Aalborg, Luftværnsskyt set var i v i r-x somhed, men ingen
bomber nedkast edes ,

Ved å re t s udgang lå følgende tysko ckibe i havnen~

2 armerede trawlere~ 2 minestrygn ings fart ø j e ~ ; l kran
fartøj til flyvemask iner, 2 oliet ankbåde og 16 t ransport

skibe (4000-10000 ts) c
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XI/1940. Min eeft ers øflan ings og_'d?.kag e1J.r.g?.;~JG5yj;J:::~ ~::; ~t f? :-;9~

Vedrørande denne tjene S-'j 03 ~df0 .:-f;~.S8 :i. fa:· .-&;~d8 ··;

ud for og på jyllands ",-estkyst f'r a g:-æ ::'3e~·), -'j :.::. Th:rbc~::.:i::.

henvises t il afsnit lX, pkt , C9 d et ~;J:i1i.li"Cm:.',,; d i::r~ri:;:-~

Jylla.nd i Vest (Esbj erg) (s ide 32) ., :S.D'.. denne 'cj8nesto

lededes af dist:-ild schefen i Es b j e -:-g ,)

Vedrøre nde mf.r;oeft ez'sø gn:i ngs j ~ e .":.:: :::: .!: 8:1 :t. d et IlC rdi:v,·

ge Jylla!ld benær~es~ at da m-lV) -; +.·,r~'-:i· r- ~~ c, ,;"'Cl;) , , ·l('.l at, _ .l..A.,.: •• • • _.~ ~w"";'" u . . ..... _ ~LJ ._ •• • ...,\,.&.·? J

dansk mineeftersøg!lil'\.g i S~v:,.ge:~:t'a~: c (; Ct~ '. r'. :"3:, :i gP E.att·3 ·~

ga.t helt skuLLe ophør e . 0'1'"'''' n" ·'I .-J"ft,-, ·,·C,''':'o.... ·;Y'I ··.....n "' >~~" "l;~,1 1(.>·:~) ... _'""" .. ...... ...,"" ,.; ._ ..... IL.I L' ''''' "'Å:~,J4 _ .. ..._0 . ... . ..... u

d. 14/4 t og det sørr.ilit ro :'s d j s ·:; ;.' i1~-': J'y":J. :1n1,. ncz.... d , bl.s.v

nedlagt d~ 17/4. Tyskerne vaz- h',:ref :;cr ::Jo~;.~ cm at udfø'"..."e

mineeftersøgning og mineus kad eJ. i ggo:'sls .. i d5.s s e far vandes

indt il d istrikteil eft er sø...ærnakcmmandc ens ordre l>lev

genoprettet do 20/9 ~ Minoa ::søgn i :1[;s t j e nc: s-t;en b1 ev ge!~c.'r:

taget sod. og unde~lagt distrik~ s cb efc :1 iSka.€Gno (se

afsnit IX9 pkt o B, side 3l) c
I Store Bælt og Lille Bæl t s amt i f ar vand et syd for

Fyn var mineefte rsø gningen moJ'l" und er-Lagt mari na stat Lor.on

Slipshavn, indtil denne st at Lon blev nec Lag t d o 3c/ 4 u

Herefter overgik tj enesten t il en ii18~c= af mineefte:::søg'

ningstjenesten lt med station i Nyborg inJ.ti l do 18/1o ~

Samme dag underlagdes min eeft c r s øgn i nf;::.r;; jcncs-cc::l i St c r2

Bælt, Lille Bælt (Assens) og østc rsce~ (Rødbyhavn cg Ma;. 
stal) stationsoffice:-en i S\~ naborg~ Fø lgen~e mat er i e l

var underlagt lederen af mineefte r s øGni ngs t jer!ecten i

Nyborg (fra 18/10: Svcndborg)~

l kutter i Nyborg (fra 17/10 ;

l kutter i Ma r s t al
l kutter 1 Ass ens (fra 17/10)
1 kutter i Rødby ha-.;n (lede::"en uf ;:lir1eeftersøgningcn

syd fQ~ :aaland)~

I farvandene omkring Bornholm tlev minceftc::-søgnin

gen og mineuskadeliggørelsen varetaget af d e~ s ømil i t ære

di trikt Bornholm indtil dettes ophæve ls e d o 30/4 g Fra

denne dag overgik ledelsen af denne tjeneste t i l llled e

ren at mineeftersøgningst jenest en på BoznhoLm" (Rønne ) o

Til sin rådighed havde han 3 lej ed e kut t ere r, me n på grund



af p at der kun observeredes fa. d r i.vec..;'.c rt:' : ).G :"~ 9 bLe i r a:::-Ji,!."\.::'

let af kuttere efterhånje::l r-educe rot t:'l :i y ~.det e n ln~tt;3r

afleveredes do 31/7 og 6:1 6. '1 3.::l3 t i l d87"' e 3 r e 3:P okt j.'..... e e je-

re.
Mineeftersøgnir:gen i SU:lde-;: ? Kø t;.; B'.. b":: cg Fax e B·.lgt

var underlagt kystdefe~sionc~ ~ ~7o~fc ~ dO T he ~7is os til

afsnit VI. plrt , C ~ (side 2::') 0
Pro l/J.o 1940 vs.r de:- s t a', iO :.G:.-~ _ dan eze r.- i.n !3' ';01~8.de"

liggørelses::'old i følgend e !t·:!.V::.8~

stat ionoc-fi' o i 11yt0rg ?6/ 11. J.939

distrikt Jyl]and ~ No (6/12 39 ~ l8/ !;. 40)

cg fra 13/9 J.94on

, )r ''' 9~ 19 7 ~
'-~, .... -' -'

26/11 1939
~3 '9 1 °30.L / - -J J

3('/9 l S39
9/ 12. J939

26/ l ]. 1939
-:/ "2 .. "··S_• ...L _. -;;) •

stat lOr:·eof'f ~ i Nyov !'~

distrik~ Bor~hol~

.l!i~ione:ret

stegeX)

Rødvig

Esbjerg

Ringkøbing

Lemvig

Rødbyhavn

Bornholm

Marstal

Thisted

._------_..._~_._----_. -_.--_.__._---
x) Mineholdet i stege ·b'.e lJ' d " IS/l? iD1c~llg8t og :.r::at i o·

neret på Lynette~ ~

Med hen syn t il e amarbe j d e G melle m p oLi,t t k r ed;;1 ene i

landet og de ud s't a't Lorie re de sø milj:~æ rG myndi ghe d e 'r på

mineuskadeliggørelsesomr.j,de·'~ h e n v i.s e s i ø·... rig·(; t·il ma~:,inf.:··'

ministeriets skriva lse af 25/ 9 19~- cs j O'.lrna :L ::-.2' " 597/1939

e/ c bilag 18/1340 (bilag nr~ 18/19~O)
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X1I/1940. Minest rygn1ngst ;L~~e st en~

Den 17/4 1940 forespurgtes fra t ysk s~de i om s øvær net s

m1nestrygningsfartøjer ikke kunne udrustes til minestryg

ning for dansk skibsfart" Hertil gjorc.e man fra dar.sk side

opmærksom på i at antallet af danske mir-est~g~ingsfartøjer

var ret fåtalligt, og at de .- bo r-taet 1'::-a å.e 3 nye mine

strygningsfartø jer af 11: øløven 1I~·klasse::.' . . vaz- f o:,ældede,

samt oplyste, at en del minestrygr: ::.nC'::: ::; i:e j va::- gå et tabt

ved strygning i Store Bælt eft 8 :'.:' t sp e :~i ede ." :'e:1 26/4

meddel tes det fra dar.sk s i.de , at d e g~,nle r.1i '::.e8 t 7.' ~·gn inGs·~

fartøjer mAtte have et større eft e CSY::'J 0[, at mir:estryg-·

ningsgrejet mAtte bringes i orden og :'ndz ej les ~ fø:' det

kunne bruges, ligesom man atter gjorde opmæt-ksom p3. > at

disse ga~le minestrygningsfurtøjer var u e g~e~ til nine

strygning på grund af" at de stak fer r~:e get og var d~r-

ligt manøvrerende o Derimod påtænktes det a-: afhclde fer···

søg med de 3 minestrygning,Gfartøje ::.' a f 1 3ø lø yen ll - ·kla 9 Se !~ ,

bl. a. t il strygning af magnet iske mi.nez-, Da tyskerne at 

ter d. 6/5 udtalt e ønske om, at mLne s t rygni~gsfa::,tø jerne

af "Springeren"-klas~nmåtte blive undar-eagt med henblik

på udrustning til minestrygningsform·3.1 " foranstaltedes en

besigtigelse af disse fartøjer sammen med tyske sagkyndige ,

og disse erkendte, at fartøjerne va r ganske uegne de til

formAlet c

Den 17/6 formeredes en minestryge ::-[;:."'\.:ppe bestående af

m1nestrygningsfartøjerne "Søløven" . I; S0U ~\:·~n H ., og "Søbjør-·

nen", Gruppen underlagdes kystflå.de:~~ ~ G::upp ens øve.laeaom

råde var i juli måned Isefjord f 0g f'ormåLe't ·.. a.: at afhold e

forsøg med strygning af magnetiske ~ine :, ffi om, e ft e~ afta10
mellem kysflåden og søminevæsenete

Den 1/7 udrustedes kutterne P.5 : ~06 ~ Pc 1, PQa, P, S;
P.lo, Po11 og J? o12 t il af"nold else af II! :L~e stl'ygn j.r.g3 fo rsøg

eg -øvelsero P.-kutterne underlagdes kY8tflå de n~ og øvel

sesområdet var farvandet So for Fyno Mine s"t ~ygningsfo r s ø

gene og -øvelserne afsluttedes do 30/11), h";rorefte:: p ~ ···1:\;.4.;-

terne underlagdes søværnskommandoen direkte J

Ved et møde d. 2/7 hos "Marinebefchlshuber Danernark"

mellem danske og tyske sagkyndige på minestrygningsområdet
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oplystes, at det fø rst e nur.est rJtg::.:.ngsap pe.r-at t U. s t r~rg-'

ning af magneti s ke mi ne r ville være fæ!'dist cm 3· ·~:;, uge r-,

samt meddeltes fre. dansk side, e:t man nu var v::"l1te t i l

at gå ind f or minestrygn i ng f or den indre daD3~e skibs

fart og nævnt e s ær J.i g rut e rno s K?2. und bo rg - P.rhus ~ P.ur.dc

sted - Grenaa og Nakekov - Spo 'Jsbjerg v He'L~ti~. bemæ:,:"lreucs

fra tysk side , at cgså Korsø r - Ny b0::'['....1'i.r~ e:-:. bl~=d 8 1T 8 å.,.

t ag es ,

I slutningen a f j uli, var man ~'~å e -t~ så langt.. a t I~ Sø

ulven It kunne begynd e prøverne i Ise :!? j Gr de::". cg sene: re i

Sundet me d d et ny e minestrygninssg~,:,ej : Dem 9/8 af's Lct t edee

prøvernes og "Søul-len ll agtedes se:lll:t t :'l minestrygnir!g i

Svendborgs~~d o De to andre farGoja:, i gruypan v.lle blive

forsynet med kabelsløjfe i l igho d med l i S rJ U J.v e ~ lI s . og nå.r

alle tre både var k l ar me d. p rø ve rne , ~t:'lle man f or mentl :'g

påtage sig strygning på ø, ··V,. - 'gå c r,d e rut e r aomx Kobe nhavn 

Malmø og Kalund borg _. Århus c. F:~a tysk side øn3:/~€)de man

afhol dt et møde me d dans ke og t y ck e mi118strrgni.ngseksper

te r og med ch efen for "Søu l ve n " ; for:Lnd en denne bs.u af

sendtes, hvorfor fa rtø j ets afgang oLov ud Gat ob D:Jdet 8,:,.

range ret o "Søulven " f ort3atte derefter s i.ne for3øg i St~n

det I uden dog at b ringe mt ne r ·c il eksI::~osic~lo På grund af

havarier på mi.neat rygn t ngagre j e -c m;~tte liSc ul-i e n lf s n':gang

til Svendborgsund udskydes t i l d , ~o/8 . Del'eft er va r d e"C

hensigten at lade d en s t r yge mellem lyn ~ g 1ange lando

Den 28/8 foresloges fra t ys k s i de i an Ledn i.ng af e~l

melding s sd , om nedkast n i ng af mine !' i Sto re Bælt So for

Tranekær, at "Søulve n ll fo retog st r y gn i ng langs Lange lands

Ø..kyst fra Tr8.nekær og So-over me l lem l a nd og de n mine 

strøgne rend e i bæLte't ,



- 44 -

I slutningen af au gust påbe gyndt e "Søu1ve n " denne

strygning ved Langelands ø··kyst ; og d o 2/9 bragte den

den første magnetiske mi ne til eksplosion i det t e far

vand. Den 6/9 bragtes endnu l mine t il eksp~osion~

I den efterfølgende tid f oretog minestryger~s ~~

"S"løven ll
- klassen regelmæssig minestrygning i far;ande 9

hvor nedkas~ning af magneti ske miner gj orde minest r yg

ning påkræves og særlig ; hvo r det af hensyn ti l den darr

ske indenrigs skibsfart var ønskeligt s at de r bl.ev rmne-:

strøget, bl "a" i rut e rne Korsør .- Ny ocz-g, );a:{Sk0 7 -.

Spodsbjerg og Hunde s'oed - G~:enaa ,;

Minestrygningen i t va ng crut e rne ge nne nt gennemsej

lingsfarvandene i Sundet og BæI 't e r-nø samt i Katt egat og

i østersøen foretoge s d erimod af de ~yske minestrYBcre .

Den 11/9 gik "Søulven" t i l Helsingør for at a.iilClde

prøver med et på Helsingør sk i bs værft hy gget minest ryg
ningsgrej til magnetiske mi ne r ..

Den 31/10 bestemte ro arinemin i s t e:::, j .e t ~ a -G de r a riskar-..

fedes ~ sæt 12 ro - magnetstrygere t il "Sø10\ioL It og "5ø

ulven" Og 10 sæt 6 m - magnet st rY6egre j ~

Der henvises iøvrl g t t il c"Ierslgt '. le r mines-t:-yg'
0/ c bi .lag lSa/1940 ninger foretaget i d ansk e f a rvand e (biln.g nr , 18a/1940 ) c
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X1II/1940. Sømineyæsenet~

l. FlAderadio .

Kystradiostaticne n blev b esat af tyskerne do 9/4
1940, hvorefter stat ionen blev b enyt-t e t til den t yske

marineoverkJmmandos radiotj ene st e ~ Såvel den da~ske mari

nekor-reepcndance Go m s t ationens tje:1.este som offentlig

kyststation blev f o:'tsat efte r besættelsen med de t h i d-«

tidige danske personel. o

Stationen åbned es d ", 15/5 og kla:.-gjordes fra s" do>

til d~ 20/5, hvoreft er i nd skydningen. af "J or pcdoe r påbe ···

gyndte s d o 21/~.., Do 16/9 indst i l leucs Lndakydnången og

s.de påbegyndtes af r ign i ng a f 9tat ionen~ D. 20/9 hjem

sendtes størstedelen af personell et ; og stationen f ort

sattes som minedepot o
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(J / r , bilag 20/1940

0/ ~ :..ilag 21/1940

0. bilag 22/1940

23/1940

24/1940
25/1940

XIvj1940·Retgv!sen.

Den 29/4 1940 udsendte marineministeriet til samt-»

lige rettergangschefer m" fl. ve j1edn:Lng for de alminde·

lige f6t'eløbige retningslinier i de m~.1l.ig påkommende

tilfælde; hvor dansk og tysk s'traff'emyndighed kcnkll~"'re·· ·

rede (bilag 2O/l940)~

Ved skr ive1se af 19/6 1340 (b i Lag nr, 21/:2.940) be ,·n

stemte marineministeriet, at der- ve d de i havne ud errro r

København oplagte flå.d.estYl'ker~ dez- ikke havde kommando

hejst, tillagdec den ældste ved styrke~; tjen5tgø::-ende

søofficer straffemyndighed sem anført i kongelig anord-

ning af 24'juli 1)31, § 1~ Ve~skrivelse af 21/11 s "a·,
(bilag nr, 22/1940) bestemte Illinis-tcriet endvidere ) at

den omtalte myndighed til at pålægge st:-nf uden dom kun

vedrørte stationer, hvor chefen (at.at i.ons . ffi~. er€r.) var

en søeff1cer af linieno Ved de statioi1cr r hvr.,... stat Lena

officeren var søofficer af re ee rven, ville straf uden

dom blive pålagt af rettergangschefen (ctefen for 130

værnskcmmandoen) , Endelig best emtes, at disciplLlar··

midler ville være at tildele ved stationsofficerernes

foranstaltning~ jvfro militær retsplejel(v § 48, 2lstk~

Den 1/8 1940 bestemte marineministeriet, at chefen

sor :håclestat ionens myndighed sem r ettergangschef udvi

dedes til at omfatte divisionerne (bilag nr r. 23/1940) 0

Den 2/10 1940 blev de::- ph marineministe riet s fo r~

anledning udstedt en ny kongelig anordning an~~ende

politimyndighed for søværnets skibe og luftfartøjer

(bilag nro ~4/1940)ø

Ved skrivelse af 22/11 1940 (bilag nrJ 25/1940) be

stemte e øværnakommandoen , at chefen for kystbevc8tnin-·

gen i henseende til myndighed til at pålægge straf ud en

dom ville være at betragte som gruppe chef med hensyn

til det i kystbevogtningsfartøjerne (kutterne) udkom

manderede personel, og at chefen for kystdefensicne~

udøvede myndighed som rettergangschef for det nævnte

personel.

Den 28/11 1940 bestemte mard.nemt.nf.e-te ~iet? at fø

rerne af kystbevogtningofartø jerne fra d t, 1/12 s 011(. :5.

~/t') bilag

.'
e/t:> 'bilag

'/" bilag



: ~.... "~ ilag 26/1940
o / ,) bilag 21/1940
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henhold til militær re t s pLe jeLov s § 48 9 2[ st k ., t i lde :'>

tes myndighed til at tild ele d i s c ip l inarmidle ~ t il det

und erlagte personel (bilag nr~ ?6/J940 ) ,

S. d. best emt e marineministe r i et: ~ ~)i :.ag !1:"o 27/ 191" () ) ~

at førerne af pa.t r ou LLl.ef'ar-t ø j e r n e Pr> 5~ 6. ? 'J 8 , 9., 10,

Il og 12 i henhold tiJ. mil ~'~ ær rer.spleja1c.'7s § 48. 2 1

stko tildeltes myndi ghed ti]" at t iJ.d e~ ,e d i s ~ ip l i r.j.a ~:,m id·u

ler til det de re spekt t ve fa:'tø Je~ t ilkclnmanderede mil :.;. ·

tære pez-sone L,



.."
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I/1941. &ndrinR i søværnskommandoens 1ede1§e
samt i kystflådens organisation m.m.

Den 22· juni 1941 udstedte den funge~nde chef for
søværnskommandoen, kontreadmiral Briand de Cr~vecouer, så
lydende skriftlige ordre:

"I anledning af den situation, der er indtrådt ved
etablering af krigstilstand imellem Tyskland og Rusland,
og hvorved man ikke kan se bort fra, at Danmark kan bli
ve berørt, enten ved at landet kan blive direkte inddra
get i begivenhederne eller ved nye fordringer om ydelser
også af sømilitær art, har ministeriet (søværnskommando
en) for at skabe klarere kommandoforhold indenfor den
øverste sømilitsre ledelse og for at give chefen for
søværnskommandoen i udførelsen e.f hans ansvarsfulde
hverv som militær øverstbefalende over søværnet og som
forsvarsministerens eneste ansvarlige s0militære rådgi
ver.den fornødne assistance ved planlæggelser og komman
doudøvelse under de vanskelige og farlige forhold; der
eventuelt kan indtræde, truffet følgende midlertidige
bestemmelser i henhold til den forsvarsministeren af
rigsdagen givne bemyndigelseslov:

l). Chefen for ma~inestaben stilles til fUldstændig rA
dighed for chefen for søværnskommandoen som dennes
stabschef og fritages derfor indtil videre for at vir
ke som afdelingschef i ministeriet~

2). Tjenesten som afdelingschef i ministeriet ~a~etages

indtil videre af kommandør Grandjean i forbindelse med
havende tjenestec

'3). Chef en for flåd estat ionen, ene fen for kystdet'ensio
nen og chefen for flyvevæsenet indgår indtil videre i

søværnskommendoen umiddelbart under dennes chef.

4). Marinestaben deles i en stabsafdeling under komman
dørkaptajn Vedelog en personel- og kommandoafdeling
med et centralt personelkontor for hele søværnet under
kommandørkaptajn Frederiksen som chefer.

De to afdelinger er umiddelbart underlagt stabsche
fen (chefen for marinestaben) o
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Admin1strat1onssektionen indgår under afdelings
chefen i ministerieto

5). Kommandørkaptajn Frederiksen forretter tillige tje
neste som sekretær hos chefen for søværnskommandoene

Disse bestemmelser træder i kraft fra søndag den
22'juni kl. 1400.»

Forsvarsministeren var do 22/6 (da ovenciterede or
dre blev udstedt af den fungerende chef for søværnskomman
doen) bortrejst fra byen} og da mi~isteren ved sin hjem
komst ikke kunne bifalde ordren~ blev den tilbageka1dto

Den 25/6 fratrådte kontreadmiral Briand de Cr~vecouer

tjeneste Som fUngerende chef for søvæ~nskommandoen, og kon
treadmiral A.HoVedel tiltrådte tjeneste som fungerende chef
tor søværnskommandoen og som fUngerende direktør for marine
ministeriet (jvfr. kundgørelse for søværnet A. 21, pkt. 1
og 2). Den 27/8 s.åo udnævntes kontreadmiral A.H.Vedel til
'vi ceadmi r al og chef for s0værnskommandoen fra d. 1/9 1941
(jvfr. kundgørelse for søværnet A. 26, pkt. l).

-----"

Den ?7/8 bestemte ~~rineministeriet, at chefen for
marinestaben som afde1ineschef i marinemin1steriet indtil
videre skui1e overtage ledelsen af en del af marineministe
riets administrative sager med direkte referat til for
svarsministeren (jvfre kundgørelse for søværnet A.. 26, pkt.
2).

Den l/Il blev kystflåden genoprettet, og chefen for
kystflådens kommandotegn hejstes i skibsdivisionens stam
skib. Fra Sod. blev divisionerne og de på togt værende ski
be og fartøjer - med visse undtagelser - underlagt kystflå
den. Endvidere blev minestrygningstjenesten i danske far
vande s.d. underlagt kystflåden~ Til at varetage denne tje
neste oprettedes ved kyst flådens stab en minestrygningscen
tral (jvfr. kundgørelse for søværnet A. 31, pkt. l, 6 og 8)0
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I1/1941. ~~værnets skibe.

~:...Y2~~~~~1:UB~!!..
Ved årets begyndelse var følgende enheder udrustet

på togt og underlagt soværnskommandoen direkte~

Inspekt ionsskibet "Ingolf", skoleskib for mat he le
ver moflo~

minestrygergruppen(tlSøl oven ll
p ItSøbjørnen" og "Sø

uåven v) il

12 P-kuttere (Pl,P21P3~P4~P5fP6;P79P8IP99Pl09Pllog
P12 ) ~

1~~E~~~2n~~~lEet_~!nB2~f~~~

På grund af de vanskelige isforhold, der i vint e
ren 1940-41 skabt e væsentlige hindringer for besejlingen
af de danske farvande, blev inspektionsskibets togt af
brudt fra d ~ la/l til d~ 5/3 1941, i hvilket tidsrum kom
mandoen forblev hejst i insp ektionsskibet, der som stam
skib var underlagt skibsdivisionen. Den 5/3 underIngdes
inspektionsskibet atter soværnskommandoen direkteo

Den 1?/3 afgik inspektionsskibet til Isefjord for
afholdelse af skydninger med kanon dels på fjorden og
dels N. for denne o

Den 20/3 indlagdes inspektionsskibet på Holmen, og
kommandoen blev strøget do 25/3, og skibet blev oplagt
under skibsdivisionen.

§~2~~2~!!~g~~_!2E_~~h~!~Y~!_~~!~~

Fra d. 1/4 til d ~ 20/6 udrustedes en skoledeling
for mathelever m.fl. bestående af inspektionsskibet
It Islands Falk" (kommando skib ), mineskibet "Lossen" og
bevogtningsfartøjet "Hvalrossen" (1/4 .- 17/5)i minestry
gerne "Havørnen" (1/4 - 26/5) og "Narhvalen" (1/4 - 16/6)~

Kommandoen hejstes i skoledelingen og dens enheder
d. 1/4, fra hvilken dato bevogtningsfartøjet og de to
minestrygere formeredes i gruppe med "Hvalrossen" som
gruppebåd. Den 17/5 opløstes gruppen, og bevogtningsfar
tøjet "Hvalrossen" udgik af skoledelingene Den 26/5 ud
gik mine strygeren "Havørnen" af skoledel ingen og indgik
i kySbevogtningen 1 og de 16/6 udgik "Narhvalen" af skole-
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delingen og indgik ligeledes i kystbevogtningen.
Delingen afholdt øvelser og skydninger på Isefjord

fra d. 16/4 til d e l6/6 p idet dog "LaLand s Falk" og "Hav
ørnen" anløb Holmen fra do ?1/5 til de- 26/5.

Skoledelingen indlagdes på Holmen d. 16/6, og kom
mandoen blev strøget i delingen og i "Islands Falk'· og
"Lossen" do 20' s.m.. De to nævnte skibe oplagdes hen
holdsvis under skibsdivisionen og mineskibsdivisionen~

Q2~~~!~S~~!!~~~~

Opmålingsskibet "Heimdal ll udrustedes til opmåling
i danske farvande fra do 15/4 og opmålings skibet IIFreja l1

fra d. 1/7.
Opmålirtgsskibene foretog forskellige oprnålingsarbej

der i Store Bælt og i Samsø Bælt samt afholdt skydeøvelser
i Kerteminde Bugte "Heimdal" anløb dog Holmer: fra d. 29/5
til d. 3/60

Den 20/9 indlagdes begge opmålingssk1bene på Holmen~

og kommandoen blev strøget d. 25/9~ hvorefter opmålings
skibene oplagdes under skibsdivisioneno

§!Q~~g~±~~g~~_f2t_~~~~1~~r_m~f1~

Fra d. 23/5 til d~ 20/9 udrustedes en skoledeling
tor kadetter m, fle bestående af inspekt ionsski bet "Ingolf"
(kommandoskib) , bevogtning3fartø jet "Hvalrossen", samt
fra d. 25/6: inspektionsskibet "Hvidbjørnen l l og bevogt
ningsfartø jet "Havkatten" og minestrygeren "Narhvalen" ..

Den 25/6 hejstes kommandoen i "Hvidbjørnen" og
"Havkatten"; og "Hvalrossen"; "Havkatten" og "Narhvalen "
formeredes i gruppe med chefen for "Hvalrossen" som grup
pechef.

Endvidere indgik i skoledelingen~ Darnpbåd A, og
kutterne "Svanen" og"Thyra"u

Skoledelingen p der var underlagt søværnskommandoen
direkte, afholdt øvelser på Isefjord fra d. 27/6 til d.
21/7, derefter i Smålandsfarvandet til udgangen af august
og atter på Isefjord indtil medio september, idet dog be
vogtningsfartøjet "Havkatten" anløb Holmen for dokning

fra d. 29' - 31' auguste
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Den 15/9 indlagdes inspektionsskibet "Ingolf" på
Holmen, og togtet afsluttedes do 20/90 Samme dag ophør
te skoledelingen at være forme:=et \, hvorefter inspektions
skibet "Hvidbjørnen" og bevogtningsfartøjsgruppen under
lagdes søværnskommandoen direkte~ Inspektionsskibet "In
golf" udrustedes til nyt togt (se s ene re },

Artilleriskibet "Niels Juelllo......-----_.._---------- ----_._--
Fra do 11/8 til dt 20/9 var artilleriskibet "Niels

Juel" udrustet på togt for eomandsmæas tg og artilleristisk
uddannelse af befalingsmænd og stammandskab Q Artllle~iski

bet, der på togtet var underlagt søværnskommandoen direk
te, havde station på Isefjord f:=a do 13/8 til do 18/90

Den 20/9 afsluttedes togtet~ hvorefter artilleri
skibet oplagdes som stamskib for skibsdivisionen.

!9~E~~!!2E~~~!~~1_:!Ug2~!~~(Skoleskib for mathelever).
Den 20/9 udrustedes inspektionsski bet " IrigoLf '' på

nyt togt som skoleskib for mathelever mofl~

Inspektionsskibet, der på togtet var underlagt sø
værnskommandoen direkte indtil d~ 1/11, da det underlag
des kystflåden, afholdt øvelser på Isefjord fra d. 30/9 til
d. 19/12, hvorefter inspektionsskibet indlagdes på Holmen.
Inspektionsskibet var under kommando ved årets udgang o

19~~~!~!2E~~!!~~!_~!~!~~2~_!~1~~o(Skoleskib for reserve
kadetter) o

Den l/lo udrustedes inspektionsskibet "Islands
Falle" på togt som skoleskib for reservekadettero Torpe

dobådsgruppen ("Hvalrossen", "Havka't t en" og "Narhvalen II)

underlagdes chefen for inspektionsskibet sod o

Inspektionsskibet, der på togtet var underlagt
søværnskommandoen direkte, afholdt øvelser på Isefjord
til d. 1/11, i Srnå1andsfarvandet fra de 5/11 til d. 24/11,
og atter på Isefjord fra do 26/11 til do 18/12, hvorefter
inspektionsskibet (og T-gruppen) indlagdes på Holmen.
Inspektionsskibet og torpedobådsgruppen var udrustet på
~ogt ved årets udgango
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!!:!!~~~~1-~U!!!!~~~~~_~!!y.!~~J!!!!!~!:~~.

Kommandoen i inspektionsskibet hejstes dø 25/60
Fra d. 25/6 til d J 20/9 indgik skibet i skoledelingen for
kadetter m~flo, og fra do 20/9 til d~ 31/10 var inspektions
skibet på selvstændigt togt for uddannelse af søkadetlær
linge underlagt søværnskcmmandoen direkte~

Skibet afholdt øvelser på Isefjord fra d~ ~2/9 til
d. 23/100

Den ?4/lo Lndl agdes ilispekt io!~sskibet på Eo Lmen ,
Kommandoen blev st røget d , 30 l S v m- , hvorefte r m apek
tionsskibet oplagdes under skibsdivisionenQ

Undervandsbådsflotille (l)
--------------------_.~~

Fra de 21/4 til d:- 2l/6 var undervandsbådene IlHav-
kaIen", "Dryaden ll og "Rot a " samt inspektionsskibet ItBe
skytteren" forr.leret i f Lot i l l e , der var underlagt søværns
kommandoen direkte ~ Flotillen afholdt øvelser på Mariager
fjord fra do '2/4 til d. l8/6 v

S.do indlagdes undervandsbådsflotillen på Holmen
og d. 21' s~m, blev kOr.lmandoen i flotillen strøget i hvor
efter "Beskytte ren " oplagdes under akf.bs dLvfs Lonen , og
undervandsbådene underlagdes under·~a~.d[jN:.c.udi1risione:J.0 ' ..

Værket edsskibet "Henrik Ge rne r " , (Dykkerskole ) e--..---------......---_..._--------_... , .....

Værkstedsskibet "He nrd k Ge rne r-" va r udrustet til
dykkerskolens ~I afdeling fra d, 2/8 til d~ 16/8.
Værkst edsski bet afholdt dykkerøve:1.ser v. for Helgenæs i
Århus Bugt fra d. 3/8 til d v l5/8~ S ~d o indlagdes værk
stedsskibet på Holmen o Den 16/8 blev kommandoen strøget i
værksteds skibet s som oplagdes under unde~va~dsbådsdivisionen

Yn~~rY~~~~~~~~f!2~!11~ (2)0

Fra d. 27/10 til de. 8/12 var undervandsbådene "Hav
manden" og "Rota" samt inspektionsskibet lIBeskytteren"
formeret i flotilleo Flotillens der var underlagt søværns
kommandoen direkte, afholdt øvelser på Isefjord til do
22/11, derefter på Mariager Fjord til de 28/11 og atter
på. Isefjordo
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Den 6/12 indlagdes undervandsbådsflotillen på
Holmen, og d. 8' s,mo blev kommandoen st røget i flotil"
len og i inspektionsskibet "Beskytteren", hvorefter in
spektionsskibet oplagdes under skibsdivisionen, og un
dervandsbådene underlagdes undervandsbådsdivisioneno

Mine aki bet "Lindormen".
~~-~-~--~~--------.---

Den 3/':> hejstes kommandoen i mineskibet "Lindormen" ;
men togtet blev på grund af isvanske1ighederne udsat, og
mineskibet blev underlagt mineskibsdivisioneno Den 10/3
påbegyndtes togtet, og mineskibet blev s ~d ~ uhderlagt
søværnskommandoen direkteo nen 25/3 afgik mineskibet
til Isefjord, hvor det var stationeret indtil d. 16/5 0

~!~~!~~~~g~~E~~

Den 11/4 hejstes kommando i minefartøjet "Sixtus"~

der underlagdes mineskibet ItLindormen"o De to skibe forme
redes i en mineskibsgruppe med chefen for "Lindormen"
som gruppechefe Gruppen afholdt ave1ser på Isefjorden
til d. 16/5.Sod. indlagdes mineskibsgruppen på Holmen,
og gruppen ophørte at være formeret, hvorefter IlLindor
men" og "Sixtus" oplagdes som st smskibe for mine skibs
divisionen.

-"-
-"-

2'

3'
4 '

MiE!~!rlB~~g~~EE~!~

Den 1/4 opløstes minestrygergruppen(IISaløven ll ,

"Søbjørnen" og "SøuIve n"}, og fra s.n. formeredes 4 mine
strygergrupper som følger:

l'minestrygergruppe: "Sobjørnen" (kommandofartøj), P vL,

P.4, P.lo, A~l; A.2, A.l? A.13 og
A.15.

e "Soulven" (kommand ofartø J), P'I 2 f P05,
A.1, Ao5 og A~8 c

: Po12 (kommandofartøj) og A~4.

"Søløven" (kommandofartøj) , P.3 og
P ~ll~

Minestrygergrupperne under1agdes søværnskommandoen
direkte.
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Den 1/5 udgik minestrygeren ItS"ulven" at ~'gruppe

ØS indgik som ko~mandof8rtøj i 4 fgruppe; samtidig udgik
"Sol«Jven" flt 4'gruppe og indgik som kommandofartøj i 21

sruS'pe.
Den 1~/7 udgik "Søløven,1 af 2' gruppe og indgik som

kommandotartø j i 4 f gruppe t og It Søulven II udgik af 4 I grup
pe og ind«ik lom kommandofartøj i 2 'gruppe ,

Lodddamperen I'Skagerrak" ombyggedes ved orlogsværf
tet ti1 mirtestryger og overtoges d. 17/7, da den var fær
digbygget, af søværnet og hejste kommando do l8/7 ~

Den 4/8 udgik IISøbjørnen lt og indgik r:Skagerrak"
$o~ kommandofartcj i l 'gruppe o

Den 6/8 udgik ItSøulven ll og indgik "Søb jø rnen" som
komrrandofartø.j i 2' gruppe, Sed. indgik "SøuLvan" som kom
mandofartøj i 3'minestrygergruppe.

Herefter var fordelingen af de større minestrygere
som følger!

ØSkaget"tak ll lIt gruppe (København)
"Søbjørnen"l 2t gr uppe (Korsør)
"Søu1ven l• t 3' gruppe (Nyborg)
"S"løv~nij l 4 igruppe (Kalundborg) o

H!§i~!!tl~.1!I!.

Den 24/7 he jetes kommandoen i minest rygeren M.S. l- 2/8 .. M. S. 2

- 11/8 M.S. 3

- 18/8 MolS. ?
8/9 M.S" 4

29/9 M.S ~ 7
22/10 M.S. 6

24/10 M.S. 8

3/11 M.S. 9
19/12 M.SolO

Samtlige minestrygere af MAS.-klassen underlagdes
straks efter kommandohejsningen mineskibsdivisionen und
tagen M.S.lO, der indgik i søværnets kystbevogtning.

Senere indgik M.S.-fartøjerne i de respektive mine
atrygergrupper som nedenfor anført:
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14.5.1 i 2'minestrygergruppe

M.8.2 - 3'
M.S.' - 3'

. 8. 4 - 4 1

M.S.5 - 3'
M.S.6 - 3'
M.S.7 - l'
M.S.S - 4'

M.S.9 - 2 '

l/IO
30/9

3/10

29/9
14/9
28/10
l/lo

lo/Il
27/11.

!~!2~8~g~~~~ (l)

Fra do 11/4 til d , 16/5 var minefartøjet "Kvintus"
og pat rouillefartøjerne p ~ 6. Po 8 og p, 9 udrustet for
at afholde forsøg og formeret i en forsøgsgruppe.
Gruppen, der på togtet var underlagt acvær-nskommandoen
direkte , afholdt forsøg i farvandet S ~ for ~yn fra d.
18/4 til d . 15/5.

Forsøgsgruppen indlagdes på Holmen d. 16/5, og
gruppen ophørte at være formeret. Minefartøjet "Kvintus"
oplagdes som stamskib for mineskibsdivisionen:

Minefartø jet "Kvintus" udrustedes fra do 2'?/6 t il
d. 19/7 på togt tilIsefjorden for uddannelse af værne
pligtige minegaster.

E2r!~g~8~~E~2 (2)

Den 14/8 udgik minefartajet I1Laaland ll
t minestry

gerne M .S~ l, M.S . 2 og MuSo 3 samt motorkabelbAdene
M.K. l og M.K ~ 2 af mineskibsdivisionen og formeredes i
gruppe for afholdelse af forsøg,

Gruppen afgik sfdø til farvandet S. for Fyng hvor
den afholdt forsøg og prøver med DgL~-strygemateriel

samt afsluttende prøver med YoL.-strygemateriel indtil
d . 18/9, hvorefter gruppen afgik til Holmenø

Den 21/9 afsluttedes forsøgsgruppens togt, hvoref
ter minefartøjet "Laaland " oplagdes som stamskib ved mine
skibsdivisionen , og minestrygerne M.S~ l, M.S. 2 og M.S. 3
underlagdes søværnskommandoen direkteo M.K~ l og M.Ko 2
underlagdes mineskibsdivisioneno
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B. §!~2~1_!9~g~!i_!_2B_~~S!2i_~~_!1~2~n~_!~

§!!~_~~!9S_~~~!~Y~~1~~I_E~_!~r!~j~!_~~!~

Den 17/' bestemte marineministeriet, at de under
bygning værende lo mineatrygningsfartø jer s kulle benæv
nes minestrygere , og de enkelte fartøjer benævnes hen
hol dsvi s .s, l. 2, '3, 4, 5, 6. 7, 8, 9; 100

Den 19/'3 bestemte marineministeriet, at de to ny
byg~de motorkabelbåde skulle benævnes henholdsvis M.K~ l
og M.K. 2.

Den 28/4 bestemte marineministeriet, at de under
bygning værende minefart0jer gaves navnehe~ "Lougen ll og
"laaland It •

S.d. bestemte marineministeriet p at der gaves mine
fa rtojerne "Kvintus" og "Sixtus" og de under bygning væ
rende minefartø jer "Lougen" og "LaaLand " foruden navnene
henholdsvis betegnelserne M.Fo l, M.F~ 2, M.F. 3 og M.F~ 4.

Den 30/4 bestemte marineministeriet, at 5 af mini
steriet overtagne fiskefartøjer benævnedes henholdsvis
P. 1. P. 2, P. 3, P. 13 og P. 14.

S.d . beste~te marineministeriet, at et af ministe
riet overtaget fiskefartøj benævnedes K. 5, samt at det
hidtil som K. 5 benævnede fartoj fremtidig skulle benæv
nes P. 4.

Den 30/5 bestemte marineministeriet, at 2 af mini
steriet overtagne fiskefartøjer benævnedes henholdsvis
K. 13 og K. 14.

nen 11/7 overtoges lodsdamperen "Skagerrak" af

marineministeriet som minestryger. Kommandohejsning d.

18/1.
Den '30/6 indgik minefartø jet 'ILougen Il i flådens

tal,
M.S. -fartøjerne indgik i flådens tal som følgerl

M.S . 1 d. 24/7 , M.S. 2 d. 1/8 , M.S~ 3 d. 9/8, M~S. 5
d. 18/8, M.S. 4 d . 5/9 , M•.S. 7 do 24/9, M.S. 6 og MoS. 8

d. 22/10, M.S . 9 d. 30/10 og M.S~ 10 d. 13/12.
Den 17/10 udgik værkstedsskibet "Grønsund 11 af flå

dens tal.
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I1I/1941. Klst def ens i onen.

A. lorter og Værker.

Søm t idligere anført var do l/l 1941 følgende forter
og b~tterier under dansk kommando:

Lynetten (kommandostat ion) ,
Middelgrundstort ( 2 tyske AoL.-besætninger)1
Kongelundsfort,
Taarbæktort (dansk vagtstyrke)
Borgstedbatteri (under tilsyn af
Lynæsbatteri (
Haarbølleskans e (

Følgende forter og b~tterier var do l/l 1941 under
tysk kommando og havde tysk besætning3 Flakfort~ Dragør
tort , Mosedebat t e r i og Masnedøforto De tre sidstnævnte
havde dansk fortme~ter.

Alle forte r og batterier i dansk besiddelse var
udenfor krigsberedsksb, idet skytset var demonteret eller
fje rnet .

...-----_..-

Den 25/2 forlod den tyske værnemagt Dragørfort, som
s .d . overtages af kysdefensionen, og dansk vagtstyrke
oprettedes på fortet.

Fra d. 14/1 til d~ 21/3 var normal forbindelse med
Middelgrundsfort indstillet helt eller delvis på grund af
is , og de nødvendige transporter med gods og proviant
samt personel besørgedes med lejede slæbebåde, ligesom
der rekvireredes een af statsbanernes isbåde til istranspo
til fortet.

Den 7/3 om natten blev skildvagten ved krudttårn III
s l Aet ned sf en ukendt persone Sagen blev overgivet til
kriminalpolitiet.

Den 17/3 afgik den på Masnedøfort indkvarterede ty
ske besætning - med undtagelse af et mindre vagthold .•
fra fortet, og d. 2l's~mo ankom et nyt hold til fortet p
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hvorefter belægningen atter var p~ ca. 160 mando
Den 15/4 afleveredes Dragorfort atter t il den tyske

værnemagt. dog således, at en dansk tilsynsstyrke på
~ bef al i ngsmænd og 1 menige forblev på forteto Den tyske
besætning bestod af ca . 160 mand af krigsmarineno

Fra d. 19/4 og i hele maj og juni måned var der på
Masnedøfort kun en lille tysk vagtstyrkee

PA Lynæsbatteri demonterede og fjernede den tyske
~rnemagt i april måned 2 stko 12 cm P.Ko L)/45 til op
at illing ved Gedser.

Kommandoen hejstes do 27/5 på Lynæsbatteri som skole
tort for kystkadetskolen m. v;

Den 31/5 afleveredes til den tyske værnemagt l stko
90 cm projektor fra Mosedebatteri til opstilling ved
Has enore,

I lobet af maj måned demonterede den tyske værnemagt
2 stk. l? cm P.K. L./45 på Borgstedbntteri. Kanonerne
blev fort til Gedser tilopst ling i et nyt batteri~ End
videre blev i maj måned afleveret 943 stko 12 cm brisant··
granater fra Lynæsbatteri og fra krudttårn V til batte
riet ve d Gedser.

På Mosedebatteri opførte den tyske værnemagt i juli
mAned en barak t il indkvart ering samt t il vagt s- og
samlingsstuer , køkken og baderum m~vo Barakken blev be
lagt d . 13/8&

Den 23/8 rømmede den tyske besætning Masnedofort,
og efter r engor i ng og reparationer fandt der overleve
ring sted d. 24/9 , hvorefter fortet atter overtoges af
kyatdefensionen.

I august måned afleveredes fra Kvintus 5 stko 1,25
m 1nvertmålere med tilbehør til den tyske værnemagt"

Den 18/9 blev kommandoen streget på Lynæsbatteri
(skolefort for kystkadetskolen)o

På Middelgrundsfort opfarte den tyske væ rnemagt i
oktober måned i batterigangen mellem det l? cm batteri
nr. 5 og det 17 cm batteri nr . 9 et skur til den til
pro jektørerne anvendte lysmaskine& Der var først blevet
opført et skur på kajgaden~ men dette blev atter fjernet
efter henstilling fra fortet.
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Den 8/12 overtog den tyske værnemagt atte~ midlerti
digt Masnedøfort, hvor kommando hejstes d= 9/12. Den ty
ske besætning på fortet udgjorde ca~ 150 mand~

Den 29/1~ rammedes fortet de1vis~

B. Skoler unde r kystdefen~tQ!!Q.~

Som t idligere anført oprettedes d ~ 3/1 en overkonst a
belskole på Middelp,:cundsfort. Skolen overfortes i februar
til Kongelundsfort og afsl~ttedes d o 30/6 c

Fra d. 7/4 - 31/5 afholdt es en eks e r cer skol e for kyst
kadetlærlinge (21) på Middelgrundsfort 08 fra d o 22/4 ~ i l

20/6 en eksercerskole for værnepligt~ge til kystflådcn
(ca. 275 mand) ligeledes på Middel~=undsfort o

Fra d~ 3/6 til d. 18/9 afholnt es på Lynæsbatteri en
kystkadet - og kya t kade't Læz-Li.ngeako La .

Fra d. 7/ 7 til d. l/lo afholdt es på Middelgrundsfort
en ek se rce rskole for mathelevero

Fra d. 5/8 til de 30/9 afholdt es p å Middelgrundsfort
en eksercerskole for værnepligtige til ky~efensionen (~a.

180 mand) og til kySoflåden (46 mand).
Fra d. 4/8 til d " 3/11 afholdtes på Kongelundsfort en

ekserce rskole for overkonstabolelever (57 mand) og fra d.
22/11 en overkonstabelskole u

Fra d . 7/10 til d.. 5/12 afhol r'lt es på rEddelgrundsfort
en eksercerskole for værnepligtige til kyrntlåden (ca~ 300

mand) ..

Fra d. 3/11 til d.. 21/11 afhcldt es på Middelgrundsfort
en art ille riskole for overkonstabelelever.

Den 8/12 oprettedes på Middelgrundsfort et artilleri
kursus for overkonstablere

c. Kystbevogtningen (fra 22/3: Sovmrnets kystbevogtning).

Ved begyndelsen af å~et 1341 bestod kystbevogtningens
fartøjsmateriel af~ 4 bevogtningsfartøjer (nNordkape ren" i

"Sælen ti ? nHn w:atten" og IIMakrelen ll ) og af 12 kuttere
(X. l - Kc 12) e
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Den 15/1 skiftedes komrnandoe~ f~a bevogtningsfartoj

et "Nordkaperen" t il ra in es t ry ge ren "Springeren" s hvo r ert e r

"Nordkaperen" oplagdes under torpedobådsdivisionen.

Den 15/3 skiftedes k ommandoen fra IiMa la'e l en li t il
"Nordkap e r-en" r.

på grund af isvanskelighed err.e i f arvand ene fra ea o

6/1 - ca. slutningen af marts kunne re gel~ssig patrouil

1ering om dagen og om natten i kke gcnne mfa re s~ Do fartøjer~

de r havde station i Ko ge og i Stubbek :Jb i r:g~ blev und er ispe

rioden midlertidigt f erl a gt til he nholdsv i s København og

Redvig. I den tids fart øj el"ne ikke kunne forlade de respek···

tive havne på grund af is, et ab le~e des en udkigstjenest e

fra havnen for at assist ere polit i et s kystbevogtning med

at påse, at forbud et mod f'æ z-dao L på i s on blev overholdt ..

I de forste ca. lo dage af apri~ mått e patrouillering om

hatten jævn1ig udgå på grQ~d af isv ai s kelighederneo

Dm 5/5 skiftedes komme..ndo en f ra "Hav kat ten" til
"Makre1en ti ~

Den 26/5 indgik mine st ryge ren "Ilavo rnonh i kystbe vogt»
ningen8

I 51 utningen uf maj 19 41 indg i.k yd e rL i gere 2 lej ede

kuttere (K.13 og K, 14) i kys tbevogt~linge n <."

Mot orbåden l! Fa nd ango 11 blev irQ d ... 4/6 st illet t il rå

dighed for kystbevogtningen. so m uc r-ykn fng sbåd , således at

der under hver sejlads indhent ede s bemyndlgelse hertil i

scværnskommandoen ~

Fra d. 16/6 - 20/6 var minestrygeren "Nar-hvalen" s t i l 

let til rådighed for s aværnets kystbevogtning under mine

strygeren "Havo rnen'!s e fte rs~'n ve d orlogsværf t e to

Den 22/6 om mor gen blev der p efte r forlmn dling mo d

rigspolitiet mefl .;; på gr'lnd a f So'V je"u r us lands indt ræden i .

krigen beordret skærpcr t p at r ouille r i n g og undersagel se a f

alle skibe i det særlige kystb~ vogtn ings områne, Alle f a r 

t øjer under søværnets kystbevogtning be ordredes i l øbet

at formiddagen ud på p a't roui.lle e Den s kærp e de pat rouille

tjeneste fortsatteo uafbnldt til d ~ 24/6 f mo Samtidig

blev der indfart indsk rænkn inger i se j lads af enhver arGo

Disse indskrænkninger blev henimod må node ns slutning del

vis ophævet o
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Den 28/7 etableredes skærpet patrouille i farvandet
omkring Amager for eftersøgning af polske krigsfangerQ

len 7' og 8/8 etableredes på anmodning af rigspoliti
et skærpet patrouille i området fra Gilleleje til Dragør,
da politiet havde formodning om 9 at en person ville sætte
over Sundet på illegal vis~

Den 30/9 blev kommandoen strøget i "Sælen" 9 der un
derlagdes torpedobådsdivisionen for e r t ersyn ved orlogs
værftet~

Den 9/12 indgik minestrygeren M" Se8; og den 19/12

M.Solo i søværnets kystbevogtning~

Den 18/12 udgik minestrygerne "Springeren'; og "Hav

arnen" af søværnets kystbevogtning og underlagdes kyst·
flåden (minestrygningscentralen)Q

D.. Minesogningstjenesten i Sundet..J.!l~

Den under kystdefensionen horenne mineeftersognings
og mineuskedeliggorelsestjeneste i Sundets Koge Bugts Faxe
Bugt og østersøens vestlige del var rÆsten helt indstillet
fra medio januar til do 17/3 på grund af isvanskeligheder,

Da iesituationen fra sidstnævnte dato tillod kutterne at
forlade havnene , genoptages mineeftersogningen me d 3 Ao'

kuttere rned station henholdsvis i Dragør, på Lynetten og
i fUJdvig.

Den 31/3 nediagdes mi.ne ert erso gn i.ngs't jenesten under
kystdefensionen og underlagdes soværuskommandoen (flåde
kontoret).

Fra do 28/10 varetoges mineuskadeliggorelsestJenes~en

på Anholt af minehold fra K0benhain ved hjælp af kutter
fra Hundest ed ..

Vedrørende minestrygernes udrustning og inddeling i

grupper(se side 54)0
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11yeataj ionen"

Foranlediget af den i lebet af juli og august tilta
gende britiske luftvirksomhed) som bredte sig fra Jylland
over Fyn til Sjælland, blev Holmens passive luftværnsbered
skab skærpet udenfor arbejdstideno

"Arbejdsplaner for Holmen ved mobilisering og sikrings
styrkens formering" blev i aep't embe z- revideret Q

Nye legitimations- og adgangskort til Holmen blev i
august - oktober udstedt til alt på Holmen tjenstgørende
personel foruden t il visse andre per-sone r , der tilst edtes
adgang til Holmen i overensstemmelse med flådestationens
direktiv af 18/8 1941 1 skrivelse nro 908. journ. nro 112/41
(bilag nr. 19/1941). Bestemmelserne trådte i kraft fra og
med d . 1/11 1941~ Samtidig blev de hidtii gældende legiti
mationskort til Holmen sat ud af krafto

Den 27/10 etableredes flådestationens korr~andovagt på
sø værnets kase rne .

Denne kommandovagt udøvede på chefen for flådestatio 
nens vegne kommandoen over Holmens bevogtnings- og aikrings
tjeneste .

Chefen for søværnets kaserne,
næstkommanderende på søværnet s kaserne 9

gymnastikinspektøren i

lederen af personelkontoret og
stabschefen ved flyvevæsenet

beordredes til at torne om denne tjeneste efter chefen for
tlAdestationens nærmere bestemmelseo

De tre sidstnævnte søofficerer beordred~d til - i for
bindelse med havende tjeneste - at forrette tjeneste ved
tlAdes1ationeno

A. S~værnets kas~rne~

§!2!~L\

ro~ det d. l' og 10' fehruar modende værnepligtige
mandskab (henholdsvis ea. 175 mand til kystdefensionen og
ca. 100 mand til flåden) oprettedes en eksercerskole, som
under l agdes søværnets kasernec Skolen afsluttedes do 7/4.
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Den 14/2 oprettedes ved søværnets kaserne en forskole
for sakadetaspiranter i reserveno Skolen afsluttedes de

19/4.
Fra d. 22/4 - 20/6 afholdtes ':"ed søværnets kaserne

en eksercerskole for værnepligtigt mandskab (ca , 525 mand) "
Fra d. 2/7 - 1/8 afholdtes ved søvælnets kase~ne en

eksercerskole for søkadetlærlinge v
Den l/lo påbegyndtes på søværnets kaserne der: teore·

tiske undervisning p~ kystofficersskoler. .
Fra d. 7/10 - 5/12 afholdtes ved søværnets kaserne

en eksercerskole for værnepligtigt mandskab (cao 570 mand)~

B. Flådestationen; divisionern~

Ved årets begyndelse var følgende enheder underlagt
flådestationen; divisionerne~

Skibsdivisionen: artilleriskibet "Niels Juel", stamskib,
inspektionsskibet "Islands Falk",
kongeskibet "Dannebr'og",
opmålings skibet "He imdal It t

"Fre ja",

Torpedobådsd i visionei1~ t orpedobådon "Dragen It)

liHvalen" ;
il Laxe n" ~

';Hvalrossen" ~

bevogtningsfartø jet: "Nordkaperenfl.

Unde rvandsbådsd i visione!ll, stamskibet "HekIa " t

værkstedsskibet "Henrik Gerner'; t

u-båden "Havkalen ti I

"Havfruen""
Il Hav manden " ';
II Dryaden,. ~

"Daphne ti ~

I;Flora",

"Be Ll.cria" ;
IIEota'i

"T riton"
'tRan,;

1·'Ga l a-thea" o
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ineskibsdivis ionen!. mineskibet "Lindormen li f

IiLos sen" ~

minefartøjet "Kvintus ",
li Sixtus Il ,

dampbAd A,
minest rygeren "Havo rnen",

Il Nar hvalen n ~

7 motorkabelbåde og
3 kabe.l.bå de ,

Den 25/1 påbegyndtes klargøring af torpedobådene
"Drageh" , "Hvalen" og "Laxen" samt minestrygerne "Havørnen"
og "Narhvalen" til aflevering til den tyske krigsmarine,
og d. 5/? bortslæbtes bådene ved tysk foranstaltning, i
hvilken anledning der flagedes på halv stang på Holmen fra
kl . 1230 til kl. 1545. (se afsnit X/1941 ,side 10 )n

Den 21/3 tilbageleverede den tyske krigsmarine mine
strygerne "Havernen" og "Narhvalen", hvorefter begge mine
strygere klargjordes til togt (kommandohejsning do 1/4).
(se iøvrigt afsnit X/1941 ~ side 101).

Følgende ændringer foretoges i de divisionerne under
lagte enheder indtil kystflådens genoprettelse d. l/ll~

fragår tilgår
Dato enhed.(er) division division bemærkninger

3/') Lindormen
1/3 lHavkalen

Dryaden
Rota

1/3 { Kvintus
( Sixtus

5/3 Ingolf s-div.

10/3 Lindormen m-divo

15/3 Makrelen t-d ivo

25/3 Ingolf s-div.

1/4 ( Lossen
{ Havørnen m-div.
( Narhvalen

5/4 Beskytte ren s-div. u-divo

5/4 Niels Juel kommandostrygning
So stamsko f Q s-divo

komrnandohe jsning
so starnskibe f~m-div~

10/1 Ingolf s-div. ( fra togt r kommando
( forblev he jst.

kommandohejsning

~ kommandohejsning
(

~
til togt
til togt
fra togt
fra togt
kommandohejsninf':
til skoledeling
fo mathelever
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enhe4(er)
fragår tilgår

12at o division division be mærkntnae r_......-.-_-
15/4 Hvidbjørnen a-c tv , fra Faabo rg
15/4 Havmanden kommandohejsning

Havfruen
15/4 Heimdal s -ddv, ti l tC 5t
17/4 Kvirttus m-div~ tL~ t ogt p forsogs gro
17/4 Sixtus

M.K.1 m-div , til togt~ mir.eskogro
21/4 lBeskytteren

~
kommandohejsning

Havkalen u-div t il togi; (u-flot ille)
Dryaden ) chefen fo s~divo

( Rota ) hejst kommandotegn
i line:rtla"

16/5

l
Lindormen ) fra mineskogro og
Kvintus ,

forsøgngro Lindormen,
I

Sirlus ) og Sj .x tus opL, S e
M.K. l m-divc ,

starnskabe c-I

11/6 Havkatten konmandohejsning
16/6 l Islands s-d1" t- ) fra skoledeling f o

Fa.lk , ) mat heLeve r-,
Lossen ) kcmmandostrygning

) d l> 20/6

19/6 Peder Skram s-divo fra Hors ens
21/6 ~ Beskytteren, a-d tv, kommando strygning

Havkalen , )l"DJ7lld811, (
(u-flotill e)Ro"ia , ) u-div , fra togt

Henrik Gerner ( fra O ~ v ~

22/6 Kvintus m-divc t il ~ogt (:nine skole)
M'K . 2

25/6 Hvidbjørnen s-div ·ci. l s koLedeL , for
kadetter

1/7 Niels Juel kommandohe jsning s.
Gtamskc f s-divc

1/7 Freja s-div. til togt
18/7 Skagerrak m-div. til togt
19/7 Kvintus m-d i v , fra tog-Ii (rnineskole)
21/7 Kvintus komrrandostrygning

Lougen kommandohejsning
26/7 Laaland m-df.v , fra DoVo

1/8 Sixtus kommando strygning
Laal an d kommandohejsning

2/8 Henrik Gerner u-divo t il togt (dykkerskole )
4/8 Kv1ntus m-divo til kystdefensionen

11/8 Niels Juel s-div. til togt
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enhed(er)
'fragår tilgår

Dato division division bemærkning!U:..._

14/8 !Laaland
M.S.l,2,3 m-divo til ' tog~ (Io .~·r;C'gs-

M.K. l og 2 gr uppe)

20/9 Niels Juel s-divo fra '~ o gt p epL , s ...
stamskib f ~ s-div~

21/9 Laaland
M.K. l og 2 m-div, fra to~t (forsøgs-

gruppe opl~s o

stamskib"
30/10 Hvidbjørnen s ···div , fra togt,

_........_-_.....

Den l/Il hejstes chefen for kystflådens kommandotegn
i skibsdivisionens stamskib, artilleriskibet "Niels Jue L";

Samtidig underlagdes divisionerne kystflåden ( se side 49)0
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v/1941 ,~ (fra d. 1/11 1941).

Som foran omtalt blev kyst~låden genoprettet d~ 1/11

1941. og chefen for kystf1ådens kommandotegn blev s,d ~

he jet i skibsdivisionens stamskib liNie la Juel"~ 0& c.:'li - ·

aionerne m.fl. underlagdea kystflådeno

Ved kommandoens hejsning i kystflåden var følgende
sk1ba- og fartøjsmateriel underlagt denne:

A!....PA togt.

"Ingolf" og d ampbåd A~

undervandsbådsflot illen ("Beskytteren il ~ "Havmanden It

og "Rota").

B. Divisionerne~

Skibsdivisioneno

"Niels Juel" (stamskib),

"Peder Skram",
"Dannebrag",
riHvidbjørnen" ,

"Lossen" ,

"Hetmdal" ,

"Fre ja".

Torpedobådsdivision~

"Sælen" o

Under~andsbådsdivision~~

"Hekla" (at amskib) •
"Ha'Y'fruen" (under komtnando),
"Havical en Il ( ) s

'tDryad en tt ( ) ,

'IDaphne",
"Flora" ,
ItBellona",

"Triton" ,

"Ran",
"Galathea np

"Henrik Gerner".



- 69 -

Mlneski bs d i vi s i onen .

"Lindormen"

"Lougen tl

"Laaland"

"Kvintus" ,

M.S. 8,

(under

(

(

M.S. s,
M.K. l,
M.K. 2,
Motorkabelbåd MoD . 4 ~

3 kabeLbåde ,

c. Minesttygningstj enes~~.."_

l' M-grupp~~ "Skage r-r'ak "; M,S" 7: P ~ lp Pø 6 ~ Po 10 9

Ao lp A. ~, Ao i» , Ao 12, Ae 13 . s. 15
og Ao 170

2' M-gruppe ~ 'iSøbjørnen h ; MoS" l, P. 2 1 ? 8 , P . 13 p

A. 7 p Ao 8 og A. 90

3' M-gruppe: "Søulven", MoS~ 2, M.S. 3, iII. S. 59
M~S. 6; Po 9, Pc 11, P. 12, P e l4 p Ao 4
og A" 14'1

, . .
4' M-gruppe~ ti SøLøven"; MeS. 4, Po 3, Po 4 r P .. 59

P. 7, Ao 5, A.. 11, Ao 16 og Ao 18 .,

Følgende ændringer fandt st ed indenfu r d e kystflåden

underlagte enheder indtil udgangen a f 1941:

D.. 10/11
'Z7/11
8/1?

9/12

18/12

19/12

overgik M. S ~ 8 fra M-d i v" til 4 ; M,-gr up pe

MoSr 9 2 '
kommandostrygning i U~:t·J.otillens hvo re f t c: =
"Beskytteren" opla gd es under S-div ,, !, og
"Havmanden" og uRota ll under-Lagdes U-·divc

udgik M"S o 8 af 4 r M··g r up pe og indgik i
søværnets kystbevogtning.

udgik "Springeren" af kystbevogtningen og
underlagdes kystflåd en (minestrygnings
centralen) "
M.S .. 10 hejst e ko mmando og underlagdes
kystdefensionen~
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Den 20/12 "Sixtus" afgik fra kystdefensionen og un
derlagdes M-div.

22/12 A. 14 overgik fra 3' M- gruppe til 4 ' M
gruppe ..
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VI/1941 . l lxvevæs enet .

Ved årets begyndelse var luftmarinestationerne K!
benhavn og AYn! afleveret til den tyske værnemagt . Samt
lige luftfartøjer (32) var demonteret og opmagasineret på
orlogsværftet. I februar opmagasineredes 4 L6Mo II (ind
købte skolemaskiner) i Ålborg , I april overtog tyskerne
tillige Avnøgaard hovedbygningJ

På luftmarinestationexne havde tyskerne foretaget
store nybygninger og forandringer af bestående bygninger
og anlæg. Fra d. 9/4 1940 til udgangen af juli 1941 var
der foretaget følgende byggeforetagender og nyanlæg:

A. på luftmarinestationen København;. - -- .

li.

10.

13.

,...
. ~.

l. En træbygning ved indkørselen til luftmarinesta-
tionen (til vagtslokale)~

? Hydroforanlægo
30 Kartoffelkuleo
40 Brystværn opsat på kasernens A.L.-platform.
5. Lagerrume
6. Kommandantur (kontorer 0.10).
7~ 2 mandskabsbarakker til ca ~ 100 mand hver.
S. l mandskabsbarak til ca. 40 mand~

En pælebro til fartøjere
En træbygning til ophold for bådmandskab.
En t illøbsflåde for luftfart ø jer.
En radiopejlstation.
Projekteret bygning til værksted og kontorer.
(ikke opført).

I november måned opførtes desuden en sygebarak med
plads til 30 mand.

B. På luftmarinestationeU-h~~

l. En platfor~ til AoLo-skyts på kasernens tag .
2. Tilbygning til gymnastiksalen (omklædningsrum).
3. To brændselsbarakkerJ
4. En tilbygning af træ til garagen.
5. En køkken- og spisebarako
6. En kontor- og kantinebarake
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7. Et trætårn iTIE:d platform til A"Lo-skyts (plat
formens højde 2 m over hangartageneo Under plat
formen opho Lds rum for besætningen) ti

8 " En barak t il Ao 1" -ibe sæt n ange ro
9~ To andre 't ræ t å rr;e med platform til A.L""'skyts,,

Tårnhø jee 6 m, iovrigt som pkt o 7.,
10~ To barakke r ti} A ~~(; ,,'· ·be8ætninger som pkt , 8? men

mindre"
IL En b eskyt t.e i. c esaanga;' ~ j ordvolde med trætag dæk-

. . f ~ .. .,.,,::"' .?" " , ~ . ,. ~ket a r,,_~J_ E: \· .. ~!-G) "

12. En bebo eJ..s e sbarak.
13. En aygeba rax o

14. Flyvep Ladaen l:Gvidet me d ca , 10 ha o

Endvid ere var der p~ be bge luftmarinestationer fo
retaget flere ornbygn m go r og forandringer af bestående
bygninger og anlæg ~

I juli ove r-t og tysk c ~:,ne på luftmarinestntionen
Købcnha~ det derværende dueslag med inventar og brevduerp
Duerne sendtes til Berlinu

Skoler under flyyevæsenet ~-----_......... .... _.....__.-
På flyveskolens meknn Lker k.Laase 1940-41 fortsattes

den teoretiske undervisning i f orbindelse med gymnastik,

militær uddannelse ~ ma t e r-i eLke ndskab og morsning i over
ensstemmelse med skoleplan en t il do 28/5, da de teoreti
ske prøver for mekanikerklass ens :::"i a f sni t påbegyndtes og
afsluttedes do 10/6 ~ Den prakti ske undervisning i forbin..
delse med gymnastik .. r on incs mo r s n i ng? militær uddannelse
og signalering fOI""Gsattes i jul i i overensstemmelse med
skoleplanen indtil d ~ 17/12 194~.,

Desuden blev de r i årets 100 afholdt forskellige
kurser af længere elle r kort ere ,~righed som f. eks. radio
rutinekursus p kursus for flYi 82kvart ermestre IIIp radiosko
le ved eømfncvæsenet , sigte.· og skydekursus med 8 mm reg.
(luftmålsskydning ) ~ kursus i rad ioteknik ved rad ro eko l en,
uddannelse til tj enest e ved bevogtning på Holmen, samari
terkursus p kursus i oømancs skRo ~ed motorbåd, spledsning,
særlig art ille riudc1 o..nne Ise ved søart ille riet og dansk in
dus t r-i.eynd Lkat , aft enkursus med :t":r i v i l l i g deltagelse i
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autogensvejsning ved teknologisk institut m~mo

Der foretoges hele året eftersyn og vedligeholdelse
af materiellet i flyvevæsenets depot på Holmeno

------------ - -- ~- -
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VII/l941 ClSømilitrore dist rikter •.

Ao Det sømilitære distri~~ for det nordli~llland~

Den 1/2 indgik lodsmotorskibet "Ska gen " i mineefter
søgningstjenesten, idet mineeftersøgningskutteren So 17
var afleveret.

Herefter bestod di.3triktets fartøjsma""-;eriel af lods
motorskibet, der ha-Ide station i Skagen og mineeftersøg
ningskutterne H~Go 71 0& H QG~ 75; der begge var statione
ret i Hirtshals o DG!' var mineholc.l 1. Skagen, Hirtshals og
Thist ed.

Den lO/~ indløb melding orn, at en svensk fiskekutter
frygtedes skruet ned af isen, KuttGre~ var gået fra Hirts
hals dl 4/2 til svensk havn og sidst observeret d. 5/2
N. for Højen. Lodskutteren afgik på eftersøgning. Det op
lystes; at fiskekutteren var slæbt til Kristianssand af
en tysk dampe z-,

Den 1/3 dreven spærreballon ind over Skagen by i
ca~ 50 m højde og anrettede forskellig skade på lys- og
telefonledninger og rev skorstenen af et huso

Den 3/4 strandede en t yak damper (navn ukendt) på
Skagens rev e Tysk forpostbåd til assistance. Damperen kom
flot do 4/4.

Den 6/4 blev 7 svenske fiskekuttere indbragt til
Hirtshals af tyske marinefartøjers fordi de havde fisket
på forbudt område ved H~1~tholmc

Dert 16/4 nedkastedes 8 bomber ved Snedsted~ 4 af
bomberne eksploderede ikkec

Den 18/4 blev der ar.sat en tysk havnekaptajn i Hirts
hals, der bl.a. skulle registere og indberette alle skibes
og fartøjers til-o og afgang fra havnen",

Den 24/4 fløj 14 lette tyske luftfartøjer samt 2
Heinckel-søluftfartøjer og en luft jager over Skagen mod nordo
Ca. kl. 13 hørtes i ca. 10 minutter mod nord skydning med
svært skyts. Hele dagen livlig luftvirksomhed over Skageno

Den 16/5 forbød den tyske værnemagt, at fartøjer over
5 tons forlod Hirtshals havn 9 og fartøjer over 25 tons at
forlade Skagens havn. Forbudets årsag var ukendt. Forbudet
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havøt s. dQ kl. 1200 for Skagens vedkommende og klo1600
for Hirtshals' vedkomme nda,

Den 10/6 styrtede et tysk luftfartøj i havet udfor
Blokhus og sanko Luftfartøjet eftersøgtes af tysk mand
skab. Liget af l mand blev fundet ~ Den 11/6 blev luftfar
tøjets vtag fundet og taget op af en tysk luftfartøjskran.

Den 11/5 modtoges ordre fra søværnskommandoen om p

at sømilitært personel hørende til distriktets fra do 6/7
skull e være forsynet ned lilgi.t imat ionskort ganske som den
civile befolkning~

Den 22/6 modtoges ordre fra søværnskommandoen om,
at ingen af søværnets skibe eller fartøjer måtte forlade
den havn, i hvilken de lå, før efter nærmere ordre. Den
23/6 kl . 1915 ophævedes forbudet for mineeftersøgnings
kutternes vedkommende o

S.d. indkom en fiskekutter til Skagen m8d en tysk
flyver, der var bjærget af en svensk kutter, som havde
overført ham til den danske kutter ude på søen, Den tyske
flyver var fra et tysk luftfRrtøj, der var forulykket ved
motorstop. To andre flyvere fra samme luftfartøj aavnedes~

Den 19/7 afholdt den tyske værnemagt øvelse i land
gang på kysten mellem Sandmilen og Hulsigo En transport
damper og flere mindre fartøjer deltog i øvelsen.

Den 25/7 kl. 2220 ankom en tysk transportdamper på
Skagens red, kommende syd fra~ ledsaget af 2 mindre dampe
re . Den 26/7 om morgenen blevet tysk feltbatteri sat om
bord i da.mperen fra kysten ved hjælp af gummibåde med på
hængsmotorer. Klo0840 lettede damperen og stod rundt Ska
gens rev,

Den 30/7 sank et tysk mineeftersøgningsfartøj på
Skagens rev~ Fartøjet blev bjærget d~ 1/8e

Den 27/8 styrtede et (formentlig engelsk) luftfar
tøj ned øst for Hals havno

Den 28/10 overtog distriktet efter søværnskommando
ens ordre - efter aftale med Marinebefehlshaber Danemark 
mineuskadeliggørelsestjenesten på Læsøo

Den 17/11 fandtes en mistet og i radioen efterlyst
dansk minestrygningsmagnet strandet på en revle 20 m fra
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land ud for Sørå ved Aså. Lodskutteren assisterede inspek
tionsskibet "Beskytteren" ved bjærgningell af magneten.,
Tyske vagtposter på kysten standsede bjærgningsarbejdet p

men etter forhandling med de tyske marinemyndigheder i
Frederikshavn~ opr.åedes tilladelse til at bjærge magneten.,
Den 20/11 ca , klo 23 o/ar magneten bragt flot og blev
bjærgeto

Den 23/12 udstedte tyske r.dlitæ:\'e . myndigheder for
bud mod, at re dnir.gs-;æ::: enets s t randvagbe r pat rouillerede
på stranden om natter.. ? fa'!' :;":ke ved en fejltagelse at
blive skudt af tyske ky a'c va gt er-,
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B. Det sømili'lære disi~rikt for det vestI i,gLJylland c

Besej11~

I begyndelsen af å~et var handelsskibstrafikken på
Esbjerg havn ret ringe (gennemsnitlig cae 2 skibe pr. dag
for ud- eller indgåer:de) og bestod mest af danske og tyske
dampere, der sejlede til tyske havne med land~rugsprodukter

og fra tyske havne med kul og koks s amt med gødningsstoffer,
jern og kemikalier~ Fra medio marts aftog besejlingen af
havnen kendeligt v og i visse perioder var der slet ingen
handelsskibstrafile på havne n , f.- eks , 4/4 - 16/4; 20/4 

27/4, 19/5 - 25/5 og 25/8 - 31/8 ~

Besejlingen af Esbjerg havu af den tyske værnemagts
fartøjer var hele året ret livlig; men oprethold't 69 kun med
mindre fartøjer som trawlere og Icut t ere samt minestrygnings

fartø jer.
8 danske fiskekuttere (fra jun~ ~ 6), som var

af den tyske værnemagt , havde station i Esbjerg og
des til mineeftersøgnir.g og patrouilletjenesteo

Luftvirksomhed ~

Den tyske luftvirksomhed over hele distriktet var
gennem hele året meget livlig, særlig over Thyborønområdet o

Der observeredes også jævrtligt britiske luftfartøjere

-.-_-...-------

Thyborøn lodse~i passeredes hyppigt af konvojer af
handelsdampere under ~.edsagelse af tyske marinefartø jer
(som regel trawlere) for nord~ ell er sydgåendeo

Distriktets fart ø jsma!&.ri ~12.

Distriktets fartøjsmateriel bestod af lodskutteren
nEsbjerg" med station i Esbjerg v og lodskutteren "Lodsen"
med station i Thyborøn ~ Begge disse =artøjer benyttedes
til mineeftersøgning, Endvidere af mineeftersøgningskutter
R,IQ 80 "Dannebrog" med stat ion i Hvide Sande (til do 30/6) ~
mineeftersøgningskutter R.IQ 60 "Ellen" med station i
Hvide Sande (fra do 1/7) og endelig mineeftersøgningskut-
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teren R. I. 7 "Frigga" ligA2edes med station i Hvide Sande
(fra d~ 30/12).

Mineuskadeliggørelseshold var hele året stationeret
i Esbjerg, Ringkøbing og Lemvig ~

på grund af isforholdene kunne mineeftersøgningen fra
Esbjerg med lodskutteren ikke ga::;:mføres regelmæssigt i

januar og f'eb rua r måned ,

Særlige begivenheder~

Den 26/1 kom en fiskekutter ind til Esbj erg med besæt··
ningen (3 mand) fra kutter E- 405 il Nept un" , der var mine
sprængt ca, 140 smL, v. i So for Barren do 25/1 ..

Den 21/2 indkom en tysk forpostbåd med ligene af 3

mand fra kutteren E, 328 "Frederikshavn" (minesprængt ?)ø

Den 3/3 ankom til Thyborøn ca. 200 mand tyske tropper;
udrustet med svært luftskyts og andet ~aterielc A.Le-skyt
set blev straks bragt i stillingo

Den 6/3 borttransporteredes det på dæmningen ved Thy-·
borøn opstillede A.L~-skyts med besætningo

Den 7/4 kom kutter Eo 383 "Elsa" ind i havnen efter
at være bleven angrebet af britiske luftfartøjerø

S.do angreb et britisk luftfartøj et på reden ved
Thyborøn til a.nkers liggende tyok patrouillefnrtøj m/s
"Val 11" med 2 bomber uden at ramme c

Den 9/4 mellem kl. 18 og 19 var der britiske luftfar
tøjer over Ringkøbing. Der blev nedlcaat e't 6 bombe r , hvoraf
de 4 var blindgængere. To kvinder kom til skade~

Den 25/4 nedkastede britiske luftfartøjer 6 bomber
over Ringkøbing.

Den 30/4 klo 1445 nedkasted e 1 brit isk luftfartø j

5 bomber mod den på Thyborøn red liggende tyske m/s "Val Il ':
uden at ramme.

Den 8/5 ankom til Thyborøn et militærtog med 3 stko
A.L. -skyts med besætning.

S.d. blev fiskekutter Ea 408 "Max Geo rg " sænket ved
beskydning og bombning af et tysk luftfartøjs fordi den fi-
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skede i spærret områd e. ,

Den 12/5 indkom 19 danske fis~e~uttcre til Thyborøn

og 4 kuttere til Esbjerg ned t~~sk prisemandskab ombord,

fordi de var antruffet i spæTret områ.d c . Do tyske ha vne

myndigheder havde mcddeLt., at kut t e z-e , der fiskedo udenfor

det tilladte område , \"ille bl~.·. ·'3 bombet hver a nd en time1ind

t il de kom 1 havn , :1"-ro:::fc ~::, a U. e fiskefa.rtø jer blev kaldt
ind pr. radio t

D ",ro:/h"1 o ,-. 1.r T" ,..,.. ,. ,en e) J K.rO~~? o ~s ~ :~~~cc ~s ~~a nyborø~ ~ or1~1SKe

jagermankiner kommendo rr-a s,Jar.. :i :-:.(1. ove .." kanaf.on i rinGe

højde med kurs no d de.J~ ;;~'s:{e m/:,; riVal. J.J.II, der lå til ankers

p re den , Luftfartøje::,ne ne dka s't edo 5 bornbe t - mod "VaL Ll."

uden at tncffe~ Dot tyske fartøj åbne dø ild med A.. L, ·~'skyts

mod jagerne, hvorefter 6en ene ko r: i brand og styrtede ned

i kort afstand fra trsl'<'l. :' ~ ':a r;ten S for Tl:yborøn glo byo

Den anden jagermaEki ne ::ort sntte V( på , R1 shret engelsk

flyver, der blev indbragt til ~a,nen af on fiskekutter,

: Jg værnemagten sig af~ Den 27; og 28/5 blev flere vragdele

af den bl'itiske jage ::- bjærget a f en tY8k kran.

Den 17/6 modtoges ordre fra s0værnskommandoen om; at

personel ved distrikt et aku l.Le væz:e fors~-:let med legitima

t ronsko r-t o

Endvidere modtages medd ele1. ce om; at der var beordret

politiundersøgelsG mod en række fiskere for fiskeri udenfor

det tilladte område " ~am-l,idig ne dd el.t e søværnskommandoen,

at marineministe rie-t ha 'l/de br3.gt i erfarir.g, C':.t man fj:,a tysk

side ikke syntes, at de hidtil givne advarsler mod fiskeri

udenfor de t illadt e områ.der havde vir·l:et ,. og at der nu var

givet ordre t il kraft ig indg:-ib oll :f:-a t;)'ske sø~, og lUI"tst rids

kræfters side ov er-roz- fiGkcfa:-tcjer~ der ove rskr i d e r de til..,

ladte fiskerigrænser~ Denne m8 dG el e ] s e b1 8v videregivet til

fiskeriforeningerr..e"

Den 16/6 afløst es dot i 'l'h~'borøn op s t illede A.L" ··bat··

teri med bet jeningsfll3.nds!mb af et andet s ,.d o ankomme-t batte

ri med mandskab.

Den 17/6 ankom til Thyborøn caØ 30 mand flyvertropper,

som indkvarteredes i byeno

Den :?1/6 modtoges ordre fra søværnskommandoen om, at

søværnets skibe og mi.ne aogn mgækut t c r o ikke måtte forlade
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havnen før efter nærmere ordre 9 og d" 23/6 modtoges ordre

t ilt at minee:f'tersøgningst jenesten og observc.tionst jenesten

mod nedkastede miner straks skulle genoptages.

Den 24/6 opstilledes et tysk batte~i på 4 feltkano
ner ved høfderne 54 - 55 ved Thyborønø

Den 6/7 indkom til Esbjerg en fiskekutter ned liget

af en britisk flyver, der var fundet ca, 56 smlo VoNuV. for

Grådyb, Desuden medbragte kut t e rcn nogle dele af et luft
fartø j ø

Sod. angreb et lui't;fc:l'°(;øj af ukendt nat Lona Li.t.e't fi-.

skekutter L" 1'3 HAlma Ruby" mod ma ak Lnakyt s på. pladsen

55 sm.l, V.t.S~ for ThyborøD <. Mandsl::nbe"t uskadt ,

Den 8/7 ca. klv 18 angreb 2 luftfartøjer af ukendt

nat ionalitet fiskekl:tte:~ Lo 98 "Ano Wester" med maskinskyts

15 sml. V<toN~ for Thyborzne Luftfartøjet kastede endvidere

3 bomber 1 hvoraf den e~e e~sploderede 3C m fra kutteren~ og

en bombe ram~e kuttere~ og trængte ned i motorrummet uden
at eksplodere. En mand. så re de s af et projel=tile

Den 18/7 ca. klo 16 blev fiskekutter E. 253 ilMarie

Winkel" 3 gange angrebet af et luftfartøj (formentlig britisk

med maskinskyts på pladsen ca~ 40 sml, N~V. for Thyborøno

Kutteren fik en del træffere, men ingen af besætningen blev

ramt, da de havde søgt dækning om læ?

Den 28/7 indkom til Esbjerg s/s "Haake r Land " af Hanburg

med besætningen fra den danske damper "Knud Willemoes" a:::

Esbjerg om bcr-d , "Willemoes" var d , 27/7 ca,:elo 2 minespræng

på rejse fra Weser til Esbjergo De to skibe sejlede sammen

ag havde tysk kontrolofficer om bord o "Willemoes" sank s o dl

ca. kl. 1430, og besætningen blev optaget af s/s "Haskerland"

Den 29/7 meddelte fyrmesterer. på Bovbjerg fyrvat

3 britiske luftfartø je!' k l , 1915 paasorcde fyret og nedkacte

de 5 bomber cao loo-?oo m fra fyre~< To stko kvæg blev

dræbt i og bombesplinter gik gennem taget på en bondegårde
Desuden faldt l bombe i Vrist og 2 i Strangeo

Den 29/7 ca•. k l , 20 blev fiskekutter L086 "Heamda.L"

angrebet med maskinskyts af 3 britiske luftfartøjer ca. 45
aml. V. for Thyborøn kana l., Besætningen var uskadt ~ me n dar

var flere træffere i kut t e re n, og jollen blev gennemhullet,



- 81 .,

Den 31/7 indkom en fiskek~tter til Esbjerg med en
såret tysk fly·,er, som var bjerget fra en gummf.båd , En an
den kutter indkom med dele af et tysk luftfartøj~

Endvidere indkom sode en kutter med besætningen (12
mand) fra en forlist tysk t.~awler~

Den 14/9 afløstes de tyske A~Lo·-ba·~terier ved kanalen
og ved høfde 58~59 "led Thyborøn af nyarikemne batterier med
bet jeningsmandskabL Endvt.d er-e epsat t e s en pro jektør ved hvert

batte ri~

Den 17/9 meldte f i ekeku t t er E , 2!~6 i;Stjernen i l at være
blevet bombet" (Nærme re oplysning mangler i rapporten) ~

Den 13/10 fløj et britisk luftfartøj over Esbjerg og
nedkastede 2 bomber ved Ilde offer.tlige slagte ri.er""

Den 15/10 var 3 britiske luftfartøjer over Esbjergo
Luftalarm fra kl Q 1520 - 15330

Den 5/11 stoppede den tyake værnemagt fra kl.o920 til
kl.1615 al sejlads fra Esbjerg havno

Den 7/11 mellem klo 1700 og 1730 blev kutterne E ~ 434
"Rex" og E~ 478 "Gurli" pl pladsen 50 smlo VftN oVo af Barren
beskudt af en flyver af ukendt nationalitet~ Maskinerne
fløj 2 gange over kutterne og beskød dem med maskingevære~c

Ved "Gurli" nedkastedes en bombe, der ikke ramte" Ingen kom
til skadet men der opstod ild i køjetøjet i f1Gurli"~ Ilden
blev hurtigt slukketo

Den 2/12 indkom er. fiskekutter til Esbjerg med 2 en
gelske f1yvere, der var fundet drivende i en gurnmibåd ca,
45 smL Vo S. V, i'or Grådyb Bar r e, Luf't fa r-t ø jet havde været

bemandet med 6 mand o
Den l7/1? omkom et belt tysk minebold (4mand) ved en

minesprægning (i Ringkøbing distrikt)c
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c. Det sømilitære di~rikt Fyn ~ (Svendborg) v

Den 21/7 oprettedes distriktet~ Marinestation Svendborg
indgik i distriktet Q Følgende fartøjsmate:-iel underlagdes
distriktet;

3' minestrygergruppe bestående af i' Søul ven ll , P .. 9; P.12 ~

Po14. A~4 og A ~14 r

minesøgningskutter Ao6 (Marstal) ~

Mineuskadeliggørelsesholdet i Mar st al underlagdes distri.k·a

tete
Den 3/10 indgik MoSe2 og Me So3 i 3 i M···gruppe

- 10/9 MoS n5 - 3'

Den l/Il underlagdes 3 ' M-gruppe kystflåden, således
at ·A. 6 fra denne dag var distriktets eneste underlagte far
tø j.

I løbet af året f andt der hyppigt overflyvninger af
btitiske luftfartøjer sted over Fyn og omliggende farvande :
Således Var der fl) eks. natten d. 25/7 en større ove rfLyv
ning over farvandet S of ~ Fyn under britisk luftangreb på
Kiel og Eckernførde ~ I august fandt der overflyvning sted
over Lille Bælt? .f a r /andet So f ~ Fyn r Langeland ~amt øst
fyn og i enkelte tilfælde over Midtfyn på følgende dagez
større overflyvninger~ 3'7 8~9 9'p 18', ?-O' og 21'ø
mindre : 6', lo '; 13 i og 31' &

Natten mellem d ø 11/9 og 1?/9 var der meget stærk
luftvirksomhed over Fyno Kl. ~323 fløj den første britiske
formation over Odense på østlig kurs ~ Overflyvningen fdrtoat
te hele natten til kl~0410ft Der faldt 3 bomber i Odense o
3 personer såredes og betydelig materiel skade o 3 bomber
faldt ved Skalbjerg og 3 ved Sønderby ved Assens og 3 ved
Hvidkilde.

Iøvrigt fandt der overflyvninger sted på følgende

nætterl
September: l', 2'9 3', 8 i , 10'9 12', 13', 18', 20', 21 1 og

30' •
Oktober: 1'7 20', ?l', ?2'~ ?3', 24'r ?7 ', ?8 i og 31'.
November: l', 2', 3t ~ 4r~ 5'; 6' ~ 1'~ S', 9', 10', 15',16:

og 30 i ~
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10 dage
16
12
Il

7

December: 5', 6'~ 16', 11'~ ?3t~ ?4'9 21'9 28' og 29'0
Mineeftersøgningskutteren i Mars"tal (A ,,6) foretog

minee~ersøgning syd for Fyn og ved østkysten af Langeland
samt syd for Langeland og Ærø, og hvor iøvrigt forholdene
gjorde det nødvendigt og vejrforholdene tillod det .

Kutteren var på mine eftersøgning på følgende antal
dage:

August~

September~

Oktober:
November:
December:

~bservationstjeneste~

I august måneds l rhalvdel var l kutter ad gangen sta
tioneret Ec og WQ for Svendborgsund , henholdsvis udfor
Stenodden og udfor Lenskovpynten for at observere eventuel
le nedkastninger af miner fra luftfartøjer mom' r men fra
do 13/8 blev observationsposten udfor Lenskovpynten ind
draget, og samtidig blev kutteren øst fer Svendborgsund
flyttet til syd for Turø rev g Denne observationspost syd
for Turø rev var besat med en kutter f ra distriktet, når
forholdene krævede det~ indt:l kutterne d ~ l/Il ikke mere
var underlagt distriktet 9 men underlagdes kystflåden.

Minestrygning foretoges af 3 f mi nest r yge r gr uppe i henhold til
ordre fra søværnskommandoeno

Farvandsspærringer~

Følgende ruteforbindelser og farvande var spærret på
følgende antal dage:

Dec oNov,

4
3
2

l

Okt "
l

2

sept ,

10
10

5

Aug=

3
3
4

store Bælt:
Korsør-Nyborg:
Lille Bælt:
Rute 28:

26:
28a:
45a (Svendborg, Rud

købing; Marst.al)
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12.rskegigto

Den 8/8 fiskekutter N ~Go 517 sunket efter eksplosion

(formentlig minesprængt) udfor Kongshøj So for Nyborg

fjord~

Den 30/9 nødlandede og bzændte et tysk luftfartøj

S.W. for Brandsøo

Den 7/10 klo1445 blev dansk damper s/s IIDagmar Clau

senil mine sprængt i snI e s ~ Wo for SlipshaV'n, Dampez-en satte

sig selv på grund vo d Slj.psr..a n ... "
Den ?4/12 dansk dampe :;:- Ii Rikke ii sunket l sml e 100 fra

Skjoldnæs fyr.

Den 25/12 norsk dampe r... liG ol' oHolm'l minesprængt i Lange ...

landsbælto l mand dræbt, 2 såredeo

Q~e:rsigt over uskadeligg..12.rte el o sprængte miner m~ IT!~1

d;istriktei!.

...!!!i~ ~2 rængb~e.I.:

3/8 l

14/10 l

31/10 l

13/11 l

27/11 l
--------

2 miner 3 sp rængbø je r

D. Det sømilitære distrikt Bornho J.m"

Ved årets begyndelse var det sømilitære distrikt Born

holm nedlagt, og en søløjtr.arrt I (r) forrettede tjeneste

som stationsofficer I' Den 15/7 genoprettedes distr::'ktet Lnd-:

til d. 3/12, da det atter r.e dl a gd e s p og en søløjtnant I (r)

atter overtog t jenesten som stat ionsofficer~
En minesøgningskutter (Ro 12 "Ccd an") var underle.gt

d i st rilttet Q

Enkelte overflyvninger af fremmede luftfartø jer fandt

sted i ugen 24/8 - 30/8, og flyveblade med tysk tekst og

russisk propaganda blev fundet forskellige steder på øene

Den 3/9 blev lystsejladsen frigivet indtil l sml.ls

a:f stand fra kysten C'
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Forskellige episoder mellem danske civile personer og
tyske soldater fandt sted i begyndelsen af septembero

I løbet af september og de følgende måneder blev de
forskellige bornholmske havne jævnligt anløbet af tyske
underVandsb~de og bevogtningsfartøjer.

Den 10/9 hørtes kraftig skydning i NwØ o-lig retning
fra øen, og natten mellem do Il' og 12/9 observeredes
en transportflåde østgående N. fer Ha~meren~

Den 22/9 hørtes megel; k~aftig skydning øs"t for øen~

Den 22/9 meddelte den tyske kommandant : at man måtte
regne med russiske undervandsbådes nærværelse i 0stersøeno

Den 25/9 hørtes meget kraftig skydning øoS.ø Q for
øe n,

Et tysk opmålingsfartøj foretog opmåling i farvandet
mellem Sandvig og Christiansø i begyndelsen af oktoberc

I oktober afholdtes store tyske flådeøvelse r ø ~ og No
for Bornholmc

Den 4/11 observeredes 4 transportskibe og 6 ledsage
skibe for østgåendeo

Den 5/11 blev 4 fiskere alvorligt kvæstet ved eksplo
sion af eh opfisket sprængbøjeo De afgik alle ved døden~

Et stort tysk slagskib og n~gle mindre skibe samt en
del undervandsbåde afholdt øvelser øst for Bornholm fra
do 7/12 - de 13/12.

Den 16/12 om natten gik en østgående konvoj (3 tranc
portskibe og 5 ledsageskibe) til ankers for nat t en ved
Svaneke,og d. 18/12 var en konvoj på 2 transportskibe og
5 ledsageskibe til ankers ved Allinge o

Uskadeliggjorte e1~ sprængte miner 1~ist~tktet..

August:
November:

l mine
5 miner

6 miner
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VII!/1941. Søtransportvæsenet~

l. Stat ionso:fficeren Sjælland ve si (Korsør) ..
Der er i 1941 kun indsendt månedsrapporter fra stati

onsofficeren for månederne april - december incl ø
Af rapporterne fremgår r at de~ tyske krigsmarine i

det nævnte tidsrum i stor udsb rækn i.ng har benyttet de i
Korsør værende skibsværft er til at udføre ~eparationsarbej

der og ombygninger af tyske marinefartøjer~

Havnen blev stærkt besøgt af mindre enheder af den ty
ske krigsmarine som f ~ eks , minefartø jer7 minest rygnings
fartøjer. Raumboote~ forp0stbåde m,v '9 samt fra medio ju
li til medio september endvidere af en hjælpekrydser
"Reihe.::, lI . (ca , 3000 0 " r.t e) u

Den 6/5 indkom til havnen tysk hjælpekrydser "Reih8:":: ' ;
Den 18/5 indkom t il havnen tysk opmålingsskib "Meteor"

08 hjælpekrydseren 'iRugard " .,
Den 19/5 minesprængtes Holm & \Vonsild 's s/s "Birthe"

i tvangsruten i store Bælt " Skibet blev s ~d . indslæbt til
Korsør havn af Svitzerc

Den 14/6 passerede et tysk slagskib (formentlig "Lut
zow") og 5 torpedo jagere Korsør f ::'r sydgå ende ,

Den 5/7 og 15/7 lå en tysk undervandsbåd natten over
i Korsør havne

Fra maj måned og til hen på efteråret foretcg tyskerne
omfattende uddybningsarbejder på Vengeancegrunden og benyt
tede hertil et betydelig~ antal skibe og and~t materielo I
august var f.eks~ følgende materiel beskæftiget med uddyb
ningen: l sandsuger (cao 2000 ts.)p 3 uddybningsmaskiner 1

7 pramme og 5 slæbebådeo I september kom yderligere 3 store
moderne dobbeltskruede selvlossepramme i virksornhedo Uddyh..~
ningsarbejderne skred imidlertid kun langsomt frem på. grund
af vanskelige strømforhold og dårligt vejr] og der forekom
mange havarier på materiellet. I benzinhavnen i K~;rsør op
førte tyskerne i juli .. september 4 store barakker, hvoraf
de 3 var bestemt til opholdsrum for det personel, der arbej
dede ved uddybningen, medens den fjerde indrettedes til
værksted for uddybningsfartøjerneo

Den 7/10 minesprængt es dansk s/s "Dagmar Clausen" ved
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Slipshavn og fik en del skade, blev læk og sat på grund o
Skibet blev senere bragt flot af Svitzer og slæbt til
Svendborg.

I løbet af september og oktober var de tyske
ter af krigsmateriel med færgerne over Store Bælt

stigning, navnlig var ammunitionstransporten stor
ber måned.

- -
Den 6/11 var der luftalarm i Krrsør fra kl.0530 - 06300
Den 8/11 sttandede en tysk forpostbåd på Omø. Båden

blev senere bragt flot og indslæbt tii Korsør for repara
tion.

Den 19' og 20/11 overførtes en hel del tysk skyts,
materiel og personel fra Korsør til Sprogø~

Et tysk hospitalskib anløb den 24/11 Kcrsør for udbed

ring af en bundskade, men da der ingen dok var i K0rsør s

sejlede skibet efter nogle dages ophold sydpåo
På Korsør-Nyborg overfarten var de tyske transporter

af soldater og krigsmateriel i årets sidste måned støtre f

end de havde været tidligere. Fra Korsør til Nyborg ~ve r

førtes desuden mange ambulancetog.
Den 19/12 ankom til Korsør et tysk hospitalskib for

ombygning og eftersyn, og d. 30/12 ankom et tysk torpedo
transportskib; ligeledes for ombygning og eftersyn.

2.Stationsofficeren, Fyn (Odene e ) ,
(Periodiske rapporter foreligger kun for månederne

jUli - december).
Den 8/4 ihdberettede stationsofficeren~ at alt tysk

luftværnsskyts og kystartilleri nu var fjernet fra de fyn
ske kyster og havne og fra området Ved Lillebæltsbroen~

Tilbage var kun det svære kystbatteri på Fyns Hoved.
I Assens var i juli måned stationeret 2 tyske armered e

trawlere, hvoraf den ene i august stationeredes i Fredericia,
og den anden afgik til Tysklando Endvidere var der i Assens
stationeret to af den tyske krigsmarine lejede danske fiske
kuttere (fra Esbjerg)c I Lille Bælt udfor Assens var i hele
juli måned stationeret et større mine- eller forpostskib til
ankers samt en gruppe minefartøjer, som imidlertid afsejlede
i slutningen af august~
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I Slipshavn, der var b esat af den tyske kr1gsmarine ,
var der til stadighed stationeret 4 tyske mineeftersøg
ningsfartøjer r der benyttedes tilobservationstjeneste i

Store Bælt .
Den tyske krigsoarine afholdt i sommeren og efterå

ret 1941 næsten daglig i~vasionsøvelser i Lille Bælt på
Sønderjyllands østk;y-st 9 særl ig i fa:r:vandet .Aar øsund .og ..

ved -Halk Hoved. Der benyt t ede s til øvelserne et trahsport
skib IIAthenia ll (ca, 10,,000 ts ) ~ et dansk motorskib IISva
len" og et hollandsk motorskib (ca, 100 ts .. ) samt selvbevæ
gende pramme, lægtere m"m" l' cg det' landsattes foruden trop
per bl.a. tanks og panservogne o

Der var natten mellem den 11; og 12/9 kraftig luftvirk
somhed bver Fyns Overflyvningen fortsattes hele natten til
kl .0410. Maskinerne gik of~e i lav højde (2-300 m) . og der
var flere hundrede luftfartøjer over Fyne 3 bombe r kastedes
i Vestergade (Odense). stor materiel skade, 3 sårede .
Endvidere faldt 3 bomber ved hovedlandevejen ved Skalbjerg,
3 ved Sønderby ved Assens og 3 ved Hvidkilde.

Den 11/12 styrtede et britisk luftfartøj ned ved sande
rum. 4 canadiske flyvere dræbtesG

3. Stationsoffi~~~y'lland~_nord r

I januar måned var der aftagende tysk søtransportmæs
sig aktivitet i Ålborg-Nørre Sundby havne. Der afgik i
månedens løb 14 lastede transportskibe med tropper og
krigsmaterieloD;r var i månedens sidste halvdel en del
vanskeligheder ved besejlingen på grund af iSq

I februar var skibsf aTten mellem Ålborg og Hals stand
set hele måneden på g:::-and ai' isvanskeligheder . Den tyske
værnemagt lastede 6 tran sport skibe med ammunition, netspær
ringsmateriel og andet kr i gs materiel. I første halvdel af

måne den ankom man ge tyske luftfartø jer t il lufthavnene ved
Ålborg, og der var stor lu~~aktiviteto

Den 16/3 genåbnedes sejladsen pA Limfjorden mellem
Ålborg og Hals, og s ~d . afsejlede 5 transportskibe og d.
27 ' yderligere 2 skibe~ a l l e lastede med tropper og ktigs
mate r1el.

I dagene 19/3 ·· 21/3 afhol dt den tyske værnemagt om
fattende øvelser i overføri~g af lastbiler og ammunitions
vogne fra Ålborg t il Nør re Sundby med pontoner. I de sidste
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dage af marts ankom der meget betydelige mæn~ atkfigs
materiel til Ålborg med je rnbanen syd tra. I sæl'deleshed
arti~m meget feltartilleri med tilhørende train, Godset
blev indladet i transportskibet

nen 28/3 åbnedes sejladsen fra Ålborg vest pl.
I april måned afgik 12 last ede tyske transp~rtskibe

fra llborg-Nørre Sundby med tropper og krigsmateriei. Et
af transportskibene afsejlede med 4 at pontonerhe fra den
gl:lmle pontOli:Iro fra Ålborg.

Der var hele måneden stor tysk luftaktivitet, og der
var i månedens løb mange anløb af hurtigbåde samt af store
mineudlægningsfartøjero Hurtigbådene afløste forpostbådene
som eskortefartøjer for transportskibene.

Den 26/4 ca c' kla0900 minesprængtesfinsk damper "La
porri a " i Limfjorden ca , l smL vest for Hals.

I maj måned afgik 19 lastede tyske transportskibe
med tropper og krigsmateriele

I dagene 10 1 - 13/6 a nkom 10 tyske transP9rtskibe
(ca. 4000 - i5000 ts.) til Ålborg-Nørre Sundby. I forvejen
var der 7 tyske transportskibe i havnene. Alle transport
skibene var tomme. Den 14/6 ankom store troppekontingenter
med jernbanen syd fra til Ålborg. og indskibningen i
transportskibene påbegyndtes straks. S. d. ankom yderlig_.
re 3 transportskibe, således at der d. 14/6 lå ialt 20
store transportskibe i Ålborg-Nørre Sundby havne. I de føl
gende dage afsejlede 10 af transportskibene fuldt lastede
med tropper.

I juli måned udfoldede den tyske værnemagt den hid
til størst~,søtransportmæssige aktivitet fra Ålborg-Nør
re Sundby havne. Der afskibedes uhyre mængder af krigsma
teriel af enhver ar t , og kajanlægene på begge sider af
fjorden var til stadighed optaget af tyske transportskibe,
ligesom mange af transportskibene lå til ankers på strøm
men. Motorfærgen "Peter Wessel" fra Frederikshavn-Laurvig
ruten benyttedes også som transportskib. Skibets hjemsted
var anført som Stettin. I juli mAned afgik der ialt 38
lastede transportskibe~

I løbet af august a f ski bedes store tyske troppekon
tingenter, hvoriblandt mange marinesoldater. Endvidere



- 90 -

afskibedes store mængder feltartilleri, ammunition . fly
verbomber, dybdebomber mQm. I august afgik ialt 31 laste
de transportskibe~ og i samme tidsrum lossede 12 små tyske
motorskibe krigsmateriel i Ålborg og Nørre Sundbyv I
månedens løb ankom mange forpostb~de , hvoraf flere tidli
gere havde været stationeret i Holland. En ret stor hjæl
pekrydser anløb havnen flere gange i månedens løb, I far
vandet mellem Ålborg og Hals begyndte den tyske krigsrna
rine at postere cbservationsfartøjer om natten.

Der var i september måned en bemærkelsesværdig ned
gang i søtransporterne fra Ålborg-Nørre Sundby . Der afgik

ialt 21 lastede transportskibe~ Den tyske værnemagt afholdt
så godt som daglig øvelser i overføring af t ropper ovet

fjorden med både og lægtereo
I oktober var den søtransportmæssige aktivitet ned

adgående såvel med hensyn til afskibede troppe r som til

godsmængde. Der afgik ialt 16 lastede transportskibe.
Deh tyske værnemagt fortsatte måneden igennem så godt som
daglig øveiserne i ove~føring af tropper og mate riel over
fjorden,

Den finske damper "Lapen i.a "~ de r sank ved Hals i
april , blev i begyndelsen af oktober slæbt til Gøteborg.

I november var den tyske søtransportmæssige aktivi
tet noget større end i den foregående måned . Det gods,
som de store transportskibe blev lastet med , ankom i sti
gende grad med store lastbiler og i mange tyske småskibe .
Der afgik i november 18 lastede transportskibe . Med ski
bene ankom der til Ålbcrg ret store troppestyrker , som
blev viderebeford~et syd på med jernbaneo Øvelserne med

at overføre tropper og materiel over Limfjorden fortsat 
tes måneden igennemo

Der var i deceuber wåned en bemærkelsesværdig ned
gang i afskibningerne af t rapper og krigsmate riel m. m.
Der afsejlede ialt kun 9 lastede transpo rt skibe . Søværts
fra ank0m en stor del flyvemaskine vrag, som t ranspo rte
redes videre syd på med jernbane~

Der var luftalarm i Ålborg m~flg luftværnsområder
på følgende dage i 1941~



Den 26/4

- 11/5

8/8

9/8
20/8
1/9

- 13/9

- 91 ..

1u~ta1arm i Ålborg fra kl~0130 - 0240.
- - 0'30 - 0330 . Luftan

greb på Ålborg. A~L. ..skytset i virksomhed. Bom
ber nedkastet flere steder i og omkring Ålborg .

luftalarm i Ålborg fra kl.0300 - 0350 . Bomber
nedkastet o

luftalarm i Ålborg fra kl .0150 - 0240 .
0105 - 0210 .

- 0315 - 0340.
- 0310 - 0335 . Luftan-

..
16/9
3/10

greb på lufthavn vest~

luftalarm i Ålborg fra klc0140 - 0200 .
2140 - 2325 . Bomber

nedkastet,

24/10 luft alarm i Ålborg fra kl.1355 1430 .

4/11 - - 1640 - 1650.

16/11 0220 - 0350 . A.L.-
skyts i virkso~hed~ stærke detonationer fra
lufthavnene øst og vesto

- 11/12 luft alarm i Thisted, bomber nedkastet ove r Vest

jylland.
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interimistiske landgangsbr~ero

Den 22/2 ca. klo07 udbrød der brand i 100 jernbane
v~gnladninger presset hø og halm, som værnemagten havde
stående på kajen i Nørresundbyo Ilden udbrød samtidigt
på tre steder og bredte sig hurtigt i den friske vind p

så' hele lageret b rændt e ,
I marts måned viste den tyske søtransportmæssige

virksomhed nedadgående tendens i sammenligning med
de foregående måneder; men på kajerne i Ålborg og Nørre
eundby lå der til stadighed måneden igennem opstablet
og magasineret store godsmængder klar til afskibningo
Der ankom nogle store tyske Lægte re , som anvendtes til
magasinering af bomber og ammunitiono

Ved kysten nord for Frederikshavn y Skagen 9 Hirts
hals, Løkken (".g Blokhus arbe jdede tyskerne med febrilsk
hast på bygning af fæstningsværkero Der arbejdedes dag
og nat, og om natten støbtes der ved kunstigt lys? De
store udvidelsesarbejder~ som var i gang ved søflyvestati
enen ved Ålborg, blev egså f~rceret frem med stor hasto

Den 7/3 opstod der ild i nogle jernbanevogne, der
hensted på kajen i Ålborg, og som var lastet med materi
el tilhørende den tyske værnemagt e

Den 26/3 indkom tysk transportskib s/s liCap Guir"
til Ålborgo Skibet var minesprængt, men kunne bruge
sin maskine,

I forbindelse med britiske ove~lyvninger blev der
i Nørrejylland nedkastet faldskærmsjægere, hvilket skab
te nogen nervøsitet hos bes~ttelsestropperneo Ved Lim
fjordsbroen landinger anbragte tyskerne svære tømmer
konstruktioner omviklet med pigtråd og beregnet til med
kort varsel at kunne spærre broene

I april måned udfoldede den tyske værnemagt meget
stor søtransportmæssig aktivitet over Ålborg/Nørresundby
havne, Der ankom ialt 17 og afsejlede 16 transportskibe .
En stor del af det gods, som siden den foregående måned
havde ligget opmagasineret på kajerne? blev afskibeto
Troppetransporter over havnene fandt ikke sted, Der
fandt mange anløb sted af mindre enheder tilhørende krigs
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marinen.

På kajen i Ålborg; lige øst for Limfjordsbroen, l~d

den tyske krigsmarine opføre en kraft station og et udrust
n1ngsdepot. hvorefter der var tyske depoter både i Ålborg
og i Nørresundby.

I begyndelsen af april ankom betydelige kontingenter
tyske tropper til Ålborg. Disse fordeltes rundt om 1 Nord
jyllando Indkørselsvejene til Hjørring blev spærret med
"spanske ryttere".

Den 10/4 afholdt besættelsestropperne en stort anlagt
øvelse ved Ålborg i imødegåelse og afværgelse af invasiono

Den 16/4 opstod der ild i nogle jernbanevogne, som
var lastet med materiel tilhørende værnemagtene Vognene hen
stod på jernbanestationens terræno

r farvandet vest for broerne blev der i april jævnligt
afholdt øvelser i med gummibåde at sætte tropper over
fjorden.

Den 17/4 blev der udstedt forbud mod sejlads gennem
Aggersundbroen i mørklægningstiden.

I maj måned var værnemagtens søtransportmæssige aktivi
tet ringe i sammenligning med den i den foregående måned.
Der ankom 5 og afsejlede 11 transportskibe, som gennemgående
var små. Der fandt ikke troppetransporter sted over havneneo

Den 1/5 blev der forøvet sabotage mod transformatoran
lægget pIL cementfabriken "Rørdal"; der i stor udstrækning
var beskæftiget med at producere cement til den tyske værne
magt. Skadens omfang cae i mi1l~ kr.

Natten mellem den 3' og 4' maj forsøgte 2 personer at
udøve sabotage mod tyske militæranlæg i Nørresundbyo Tyske
vagtposter åbnede ild og dræbte den ene af sabotørerne.

Den 5/5 indbragte et tysk hjælpefartøj vraget af et
nedstyrtet amerikansk luftfartøj til Ålborg.

Natten mellem do l r' og ll'maj blev der forøvet sabo
tage mod pumpeanlægget til tørdokken ved Ålborg skibsværft.
~mperne blev ødelagt.

Den 11/5 blev der atter forøvet sabotage mod cementfa
briken "Rø:rdal tf Il

Den 17/5 indbragtes minesprængt m/s "Arusa" af Århus
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til Ålborg af Svitzero

Den 23/5 nedbrændte badehotellet r~ Skagens Gren. Hotel
let benyttedes af den tyske værnemagt.

Den 28/5 indbragte Svitzer vraget af minesprængt tysk
s/s "Kap Kanin" til Ålborg"

I juni måned var den tyske værnemagts søtransportmæssi
ge aktivitet over havnene Ålborg/Nørresundby kun af ringe
omfango Der ankom ialt 8 og afsejlede 5 lastede transport
skibe. Med jernbanen syd fra ankom der betydeligt mere gods,
end der var skibsrum til, hvorfor godset blev opmagasineret
i pakhuse og lægtere c Der fandt ingen troppetransporter
sted over havnene Q

Ved Nørholm-Hage vest for ÅlbCtrg indrettede den tyske
værnemagt en camoufleret søflyvestation med landgangsbro
og stat Lonabygndng , Ud for 11 stationenII blev opankret oa,

20 udrangerede luftfartøjer uden motorer~ Der var fortsat
store udvidelsesarbejder i gang på den rigtige søflyvesta
tion lige vest for Ålborgo Ligeledes var der store ~dvidel

sesarbejder i gang på lufthavn "Øst" ved Rørdal o Flyvepladsen
ved Rødslet var også under udvidelseo Ejerne af cao 50 ejen
demme mellem flyvepladsen cg Nørresundby fik ordre til at
fraflytte deres ejendomme, da arealerne, hv:rpå ejendommene
lå, ·skul l e inddrage s t il udvidelsen af flyvepladsen.

I Nørresundby blev alle gader og åbne pladser, der før
te direkte til Limfjordsbroen eller til havnen spærret med
svære jernkonstruktioner ("spanske ryttere") ..

Den 3/6 forøvedes der igen sabotage mod cementfabriken
ItRørdal".Pakkeria.nlægget blev b eskadLget , Samme dag blev
der øvet sabotage mod Thisted - Fjerritslev - Ålborg jern
banen"

Den 8/6 ankom tysk minesprængt s/s "Do rpat ti af Hamburg
til l1borg"

Den 26/6 minesprængtes dansk m/s "Vitus Bering" i far
vandet mellem Hals Barre og Anholt"

I juli måned var den tyske værnemagts søtransportmæssige
aktivitet over Ålborg/Nørresundby havne meget ringe" Der af
sejlede kun 2 lastede transportskibeo

Til lufthavnen "Ves't " ankom der i begyndelsen af juli



.. 297 -

kontingenter af italienske lufttroppere I månedens slut
ning ankom der betydelige troppestyrker tilhørende panser
våbnet, men såvidt vides uden panservogne~ Der afholdtes
øvelser i indladning og udlosning af heste i svære lægtere~

På foranledning af værnemagten blev der på kajen i
Ålborg bygget et stort, bredt slæbested til indladning og
udlosning af biler og panservogne i og fra lægtere og pon
tonero

I Ålborg etableredes svære spærringer i gaderne ned
til fjorden o Det samme foretoges ved jernbanebrvens landin
ger på begge sider af fjordeno

Den 9/7 indbragtes vraget af minesprængt dansk s/s
"Astrid" til Ålborg" .

Den 13/7 indbragtes vraget af brændt tysk passagerdam
per "Heinckendorff" til Ålborg l>

Den 18/7 kom det til uroligheder og slagsmål mellem
tyske (;g italienske soldater på gaderne i Alborgo

Den 22/7 udbrød der flere steder på Ålb :~rg værft A/S
voldsomme ildeb rande Q Skade~ne var betydelige, og brandene
var påsat.

Den 23/8 og 24/8 kom det til alvorlige uroligheder i
Ålborg og Nørresundby o Anledningen hertil var begravelsen af
en ung mand f som do 181> somo blev dræbt i Rold skov af ty
ske soldater. Arbejdet va~ nedlagt på alle arbejdspladser
og alle butikker var lukkede~

(Månedsrapporter foreligger ikke ef t e r juli og andre
indberetninger ikke efter d~ 24/8) 0
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Der var luftalarm i Ålborg luftværnsområde på føl
gende dage i 1943;

Den 9/1

2/2
3/3

- 24/3
9/4

- 21/4
- 28/4

5/5

fra kle1850 - 2030
1930 - 2050 (A ~Lo)

2200 - 2340
1230 - 1300

)

) intet klokkeslet anført ~

)

fra kl~1245 - 1330 (A ,L .)
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vIrI/1943o Retsvæsenø

Den 19'februar bestemte søværnskommandoen efter for
handlinger med den tyske værnemagt r at de hidtil gældende
bestemmelser for den gensidige hilseplj.gt mellem det dan
ske søværn og den tyske ~~rnemagts personel i uniform æn-

o/ c bilag 2/1943 dredes (se bilag nr. 2/1943), idet personel af kvarterme
stergruppen p kadetgruppen cg underkvarterme stergruppen
samt menige frit eges for hilsepligt over for tyske befa
l~ngsrnænd oQlo
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IX/1943 .. Kort uddrag af liOD1:l53ninger fra. Søværnskomman~~n: ved~

~nde luftvirksomhe~_Q& _~Ilgsbegivenheder m~m~~~!-2~

dans~ territorium i 194~

3/1 Tysk luftfartøj styrtet ned ved St øvring station

(20 km S~ f, Ålborg)n 4 mand omkommeto

8/1 Meget livlig britisk luftvirksomhed over hele landet
med undtagelse af den nordligste del af Jylland. Mi 
ner sandsynligvis nedkastet i afskillige farvands af

snrt , - Midlertidig spærring af adski l l i ge ruce r , -

;1 :. britisk bombemaskine styrtet ned i brand oa , 4 km
Wo for Åbenrå a Hele besætningen antagelig omkommet ,

9/1 Fiskekutter HG1263 Itlngolf il af Hundested mtne sprængt
og sunket på omtrentlig pladG 56°09' Nc; 11053 i Eo

Besætningen bjerget o
Kutter N:Go 84 "Dannebrog': af Kerteminde bragt mine
til eksplosi.on på omtrentlig plads 2i sml., SoEotoEo

fo r Rist inge Hoved o

Meget livlig britisk luftvirksomhed over store dele
af " l andet .. Miner sandsynligvis nedkastet i adskillige
farvandsafsnit o Midlertidig spærring af fl ere ruter~

l britisk bombemaskine med last af miner styrtet ned
ved Brøndum (ca. 8 km N. for Esb j e r g) .. 5 mand omkom
met, 2 hårdt sårede taget til fange af tyskerne~

15/1 En fiskerkutter bragte en mine til eksplosion på

pladsen 5501ll~3 N ~9 10055',2
E ~

16/1 Motort jalk i'Pa1losl/ af Hamburg minesprængt på omtrent
lig plads~ 54°55 1 N0 9 10c 23: E: Skibet læk; men bjer-

gede sig ind til Søby.
Tysk s/s t1KajfV af Hamburg minesprængt og sunket ca o
200 m No for Helnæs hvide trekost .. Besætningen bjer-

get ~ 4 s år'e de \)
Meget kraftig overflyvning af store dele af landet
af svære styrker af britiske bombemaskinoro Muligvis

nedkastning af miner mellem Langeland og Fyn og i
Lille Bælt ~ Bombe faldet cae 30 km EoS.E. for Varde 7

hvorved en gård blev svæTt beskadige~ o
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17/1 Aften: Meget kraft ig «ver f Lyvntng over hele landet y

undtagen det ncrdlige Jylland v af svære styrker af
britiske bombemaskiner~ Sandsynligvis nedkastning af
miner i Fehmern Bælt og vestlige østersø. Spræng
brand- og mine bomber f aldet flere s t ed er-, l brit isk
bombemaskine styrtet ned ved Mø,::'kholt Huse (ca , 11

km EoSoEQ for Xolding)~ 4 mand af besætningen dræbt,
2 fangeto

Aften: Svag britisk Lnd f'Lyvm.ng over syd] ige Jylland
og Fyno

19/1

22/1

23/1

25/1

26/1

27/1

Indflyvning over det sydlige Jylland og Øerne af et
par britiske ~askiner mellem klo 13 og 150

Tysk s/s /lEIla HoI m" minesprængt og sunket på p l adsen s

56042'
NO f 10045' E~ Besætningen bjerget af dansk

s/s "Bened ikt ti Cl

Fiskerkutter F~No 288 ilIl1geborg~ af Frederikshavn
minesprængt og sunket på pLad aen r 31 sml. S.toEc af
Anholt S~Wo-bøje~ Besatningen bjerget (På samme plads
minesprængtes en svensk fiskerbåd "Vestal; af Falken
berg do 20/l~ Besætningen bjorget)~

Minestrygeren MoS .) 6 bragte magnetmine til eksplosion
på pladseng 550 12 ' , 2 N ~, l0054f~8 Eo Magneten sunketo

Aften: Indflyvning af britiske maskiner.

Overflyvning af mindre styrker af brit Lske luftfar
tøjers der fløj videre Eo og S~Ev på~ og som returne
rede cae 6 timer efter indflyvningen~

Fra ca , 1615 til ca , 2200 med me Llerarum britisk over
flyvning af dele af landet o Luftangreb på Københavnc
Sukkerfabrikken og flere ejendomme på Christianshavn
truffet af adskillige spræng- og brandbomber og ned
brændte Burmeister & Wain's maskinfabrik, Christians
havn afdelingen, truffet af 8 splængbomber~ hvorved
temmelig stor skade anrettedeso Endvidere skade på
flere bygninger på Christianshavn og Islands Bryggeo
Flere dræbte og sårede. l britisk bombemaskine styr
tet ned i nærheden af Holbæk. 2 mand dræbto
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30/1 2 tyske forpost skibe strandet ved Bragerne (udfor
Eulbjerg) o Hele besætningen bjerget af danske red
ningsbåde.
Em.: Nogen overflyvning af britiske luftfartøjero

'1/1 Tysk luftfartøj styrtet ned ca c 500 m N~ for Dragør
på lægt vand.
Kl,0300 - 0400: Nogen ove rflyvning af b rit iske ma
skiner, på vej fra Tyskland ø

1/2 Eetegnelsen for den højeste tyske marine myndighed
i Danmark ændres fra IlMarinebefehlshaber Danemarkl!
til "Admiral DMnemark".

2/2 Fra klo cao 1900 til ca. kl.2l35: Ret betydelig ind
flyvning af britiske luftfartøjere Sandsynligt for
mål: Mineudlægningo Miner skønnes nedkastet udfor
Grenå, omkring Samsø, i Horsens fj ord. Odense fjord,
farvandet No for Fyn, Store Bælt fra Sprogø nord
på, samt i den nordlige indgang til SundetQ Midlerti
dig spærring af adskillige ruter.

3/2 Et tysk luftfartøj styrtet ned udfor Krudttårnet
ved Kastrup Lufthavn på lægt vand.

4/2 Fiskerkutter SoGe 103 af Lundeborg bragt mine til
detOnation på pladsens 54054' No, 10 cl 3, Eo

7/2 Fiskerkutter H. 654 "Lyren n forsvundet i Kattegat

8/2 Tysk søluftfartøj styrtet brændende ned på Kløver
marken.
Britiske rekognosceringsflyvninger over Sjælland o
Flyvervarsel i København og flere sjællandske byer
(k1.l3l2 - kl. l406)e Om aftenen en del indflyvnin
ger fra S.E. Flyverva~sel Bornholm ca. klo 2l00~

KÆbenhavn kl. 2134 - 2259 og kl. 2329 - 0017 ~

9/2 Luftfartøj, formentlig tysk, styrtet ned mellem
Hammeren og Christiansø. En del brandballoner rappor
teret fra forskellige steder i landetc

10/2 Minestrygeren "Havørnen" bragt magnetmine til eksplo
sion på pladsen: 54°58' N~, 10°14';9 Eo
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11/2 l tysk luftfartøj styrtet ned ca , 400 m No for
Prøvestenen og l tysk luftfartøj styrtet ned i Køge

Bugt.

13/2 En del af netspærringen ved Ellekildehage revet løs
i st~rm og drevet syd på~ Senere inddrevet ved

Julebæk .

15/2 østersskraber bragt mine til detonation på pladsen
56051' ,5 N., 8054'~6 Ec (Livø Bredning) ~ I oktober
fandtes 2 faldskærme på stedet, og et par dage efte r
minesprængtes en tysk Schnellbooto

16/'. Norsk s/s "Lis II" minesprængt og sunket udfor
SpOdsbjerg. l mand dræbt og flere såret o
En del britisk indflyvning over den sydlige del af
landet o Flyvervarsel København (kl~2217 - 2348) og
flere sjællandske byer; Stærk A~L,-skydnjng ved Kø-

benhavn"

17/2 En del britisk overflyvning i tidsrummet fra cae
kl . 2100 - 2300 . Flyvervarsel København (kl ~ 2152 
2233) 0 Luftfartøjerne fløj ind mellem Esb j er g og
Oksbøl Dg fortsatte på SeEo kurs ned over Sjællando

18/2 T1lbageflyvning begyndte ca. kle 0256 på S.Wo kurs
over Sjælland, og de sidste luftfartøjer passered e

ud ovor Vestkysten ca , kIo0500"

19/2 Om aftenen nogen britisk overflyvning ove r det syd
lige Jylland i S~E~-lig retningo

20/2 En del britisk overflyvning over den sydlige del af
landet. Tilbageflyvning d ~ 21' ca ~ klo0300 - 0530 v

21/2 Minesprængning mellem Elsehoved fyr og Dagelykkee
Ingert skibe i nærhedeno

22/2 Kutter Hal09 "Neptun" bragte mine til detonation
ca. 10 sml~ No for Hesselø o

23/2 Fiskerkutter R. Uf) 9 "Hvalen" af Bagenkop minesprængt
ca. 8 smIo So for Bagenkop havno Føreren dræbt o Kut
teren s unket ,
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24/2 Fiskerkutter Ee 179 "Oline Marie" minesprængt ca,
20 sml. S.W. af Grådyb Barre. Besætningen bjerget.

26/2 Tysk luftfartøj styrtet ned ved Als Odde.

28/2 Tysk motorlægter minesprængt og sunket cae 1,5 sml~

N.E. for Tranekær fyr o

1/3 I tiden fra ca$ klQ2045 meget stærk indflyVning over
det sydlige Jyllando Luftfartøjerne gik delvis syd
på mod Kiel og delvis sydøst over Fyn og syd på fra
Langelands sydspids. Tilbageflyvningen påbegyndtes ca.
kl.2230o Fare for mineudlægning i Lille Bælto

'/3 Minestrygeren "Havørnen" bragt magnetmine til detona
tion ved Lyø på pladsen: 55°03:2 N~~ 10°12;1 E.
Britisk indflyvning begyndte ca~ kl. 2130 S. for græn
sen, senere ret kraftig overflyvning over store dele
af landet. Tilbageflyvningen påbegyndtes ca. kl.OlOO
ved Bornholm og varede til ca. klo0530.

4/' Minestrygeren "Ha vø men" bragte magnetmine til detona
tion ved Lyø på pladsens 55°02',8 No' iOo13',5 E.
Minestrygeren "Søløven" bragte magnetmine til detona
tion ved Vejrø Flak på pladsen: 55058' N., 10°42' E.
Nogen britisk overflyvning over det nordlige Jylland.

5/' M/S .t!nger" af Vordingborg beskadiget ved minespræng
ning på pladsen; 550 24' N., 10 048' E~ Skibet sat på
grund ved Eovense.

7/., Minest rygeren "Søløven" bragte magnetmine til detona
tion ca. ? sml~ N.E~ for Knudshoved.
Nogen britisk indflyvning over den vestlige del af
landet.

8/' Tysk luftfartøj styrtet ned ved Bovet, cao 4 km NeE.
for Nørresundbyo l mand dræbt.
En del britisk overflyvning i E-lig retning over den
sydlige del af landet fra klo cao 2030 - 2345. Tilbage
flyvningen begyndte E. for Bornholm ca. kl. 0250 og
varede til ca. klo 04350
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9/l Meget kraftig britisk overflyvning over det meste
af landet i tiden fra cao klo2000 til cao klo2350.

sandsynlighed for mineudlægning.
Britisk lUftfartøj styrtet ned ved Filskov ca. 8 km
N. for Grindsted . 4 dræbte, l sAret .

10/' Kraftig britisk overflyvning over Midtjylland og den
sydlige del af landet c Mulighed for mineudlægningQ
Flyvervarsel i København kl~2049 - 2l52~

Britisk luftfartøj styrtet ned ved Lyngs Odde N. for
Strib.
Udflyvning W. på sluttet kl, 2400~

12/' Mine bragt til detonation af kutter R. U. 468 "Svend
Johan" udfor Kjels Naro
2 magnetminer fundet på land, l ca. 2,5 km Wo for
Kristiansfeldt , den anden 9 km NoEo for Augustenborg.
Selvdetonerende mine forårsagede stor skade på byg
hinger i GIDSkageno
kutter O" 60 "Anne Lisel' bragte mine til detonat ion
S. for Æbeløo
En del britisk overflyvning over den nardlige del af
Jylland.

1'/3 I t iden fra kl. ca e 1300 - 1400 kraftig britisk luft
v~rksomhed over det nordlige Jylland.
Fra ca. klo2l00 var der betydelig britisk overflyv
ning over store dele af landeto Luftalarm i København
kl . 2159 - ?400~ Mulighed for minenedkastning flere
stederc

14/3 Britisk luftfartøj skudt ned ca. l sml . W. for Rønne.
K1 .0l40 påbegyndte tilbageflyvningen E. fra, og der
var en del A.L.-skydning fra den svenske kyst. Luft
alarm i København kl.0329 - 0507. Udflyvningen over
vestkysten sluttede først cac klo 05450
Tysk luftfartøj styrtede ned ca. 2 sml . E. for Skovs
hoved havn. Besætningen, 5 mand~ omkom.
Britisk overflyvning over store dele af landet. Luft
alarm i København kl ~ 2202 - 2345. A .L~-skydning fra
Amager.
Britisk luftfartøj styrtet ned Eo for Rødvig.
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15/3 Tilbageflyvning E. fra begyndte ved Bornholm cao klo
0200 og varede til cae kl~0450~

Minestrygeren "Søløven" bragte mine til detonation
ved Vejrø Flak på pladsen: 55058 '~6 N~f 10042',5 E.

16/3 Kutter Eo 114 "Nordsøen" minesprængt og sunket 3 sml.
N.W.t .W. af den hvide 3-kost på Grådyb Barre. Besætnin
gen , 4 mand, omkom.
Nogen britisk indflyvning over Midt- og Sydjylland.
Luftfartøjerne fortsatte over Fyn og Sjælland. Køben
havn luftalarm fra klø 2128 - 2201~

17/3 Tilbageflyvning Eo fra begyndte ved Bornholm kl.0153
og varede til ca , klo 04300
Minestrygeren "Havørnen" bragte magnetmine til deto
nation på sideruten til FåbJrg på pladsen 54°59', 5 No,
10°08' E.

19/3 Svensk fiskerkutter "Normandie" af HEIno minesprængt
og sunket 8 smlt N.N.W. f or Lysegrund. Besætningen bjer
get .
Britisk indflyvning begyndte ved Vestkysten ca. kl .
2100. Luf t alar m i København kl. 2154 - 2247. Enkelte
af luftfartøjerne observeret S. for Rønne ca , klo2304.

20/3 Tilbageflyvning observeredes først ved den svenske
kyst ca . kl. 0330 og varede til ca~ kl. 04450
I tiden fra ca . kl~2l00 en del britisk overflyvning
over størstedelen af landet. Luftalarm i København
kl . 2147 - 2253. A.Lo-skydning fra Trekronero

21/3 Tilbageflyvningen begyndte ved Bornholm ca. kle03l5
og varede til cac klc0500 9 da de sidste luftfartøjer
forlod Vestkystene
Sabotagebrand hos skræderfirma i Allegade i København,
der arbejdede for værnemagt eno 5 bevæbnede mænd over
mandede sabotagevagten og satte ild p!o

2~/3 Natten til d; 23' sabotagebrand på Valby Smede- og
Maskinfabrik. 8 bevæbnede mænd overmandede de 6 sabo
tagevagter.

23/3 UndtR.&mlsestilstand i Århus" Al færdsel på gaderne for-
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budt i tiden mellem klo 2130 og 06000 Restauranterne
lukket kl. 2000 9 musik og dans forbudto Årsag: Bomber
kastet ind i tysk barak, hvorved flere såredese

24/3 Nogen britisk overflyvning over Midtjylland i tiden
fra ca. kl. 1200 - 13000 Britisk indflyvning over
Vestkysten begyndte kl. cae 2100< Luftalarm i Køben
havn kl. 2147 - 2238~

25/' Tilbageflyvningen begyndte cae kl. 0245 ved Bornholm~

og de sidste luftfartøjer fløj ud over Vestkysten cao
kl. 053011
Tysk s/s "Cap Guir" beskadiget ved mineeksplosion N~

for Anholt på pladsen: 56°49' N~, 11°32 1 E.
Jagt "Capella" af Fredericia minesprængt og sunket

° rved Turø Rev på pladsen: 55 03',8 No, 10v47'o5 E.
Besætningen, 5 mands omkommet.

26/3 S/S "Karen Toft" minesprængt ca , 15 sml. N.W/\ for
Anholt havn, l mand omkommeto
Minest rygeren Me S. l bragte magnetmine t il detonation
ved Turø Rev på pladsen: 55°02',5 N., 10047's3 Eo

Tysk 2-møtoret skolemaskine styrtet ned ved Støvring
ca. 20 km SoE. for Nibe. Besætningen, 4 mand, dræbt.

21/3 Stærk britisk overflyvning over den sydlige del af
landet. Tilbageflyvning efter angreb på Berlin. Luft
alarm i København kl. 2338 - 0044 og fra klo 0053 
0145 do 28'.

28/3 Minestrygeren M.S o l bragte magnetmine til detonation
ved Ture Rev på pladsen: 55°02',5 N.~ 10°47',3 Eo og
lidet senere en magnetmine ca. 100 m N.N.W. for denne
plads • .
S/S 'tLynæs" minesprængt og sunket udfor Sømarke på
Bornholm på p1adsen~ 54°53' No: 14°46' E. l mand
dræbt. resten af besætningen indbragt til Rønneo

29/' Minestrygeren "Søbjørnen fl bragte magnetmine til deto
nation S.W. fer Sprogø på p1adsenl 55°18' N. t 10°54' E.
M/S 'IFuglen" af Ærøskøbing minesprængt 2 s mL, S.E. t. E..
for Skagens havn. Skibet indbjerget i havnen.
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Nogøn britisk indflyvning fra vesto Luftalarm i ~ø

benhavn kl. 2235 - 2310$ Klo 2320 var luftfartøjerne
W. for Bornholmo Atter luftalarm i København kl. 2324
2347.

30/' Den britiske indflyvning fortsattes over den sydlige
del af landet på E-lige og S.Eo-1ige kursere Lufta
larm i København kl .. 0108 - 02150 Nogen AoLo-skydningQ
Enkelte bomber kastet over Als, hvor en gård kom i
brando Største delen af overflyvningen havde til for
mål frem- og tilbageflyvning til og fra luftangreb
på Berlin. Nogen fare for minenedkastningo
Søløjtnant I (r) H~ Hermansen omkom ved eksplosion af
tysk mine ved Ristingeo

2/4 Område ved Blåvandshuk permanent spærret til brug som
tysk skydeplads. Overflyvning af enkelte britiske luft
fartøjer i tiden fra eao klo2l30 over den sydlige del
af landet. Luftalarm i København klo 2216 - 22400

4/4 N~rsk s/s "Regia" minesprængt og sunket udfor Skagen
signalsta t Lon på omtrentlig plads: 570 41 t Nc ~ 10041 E.
Sabotagebrande og eksplosioner på 3 industrivirksom
heder i Hillerød og l i Skævingeo
Kraftig britisk indflyvning. Indflyvningen begyndte
ved Fanø ca. klo 22000 Luftalarm 1 København kl. 2313
- 2323. Spræng- og brandbomber faldet i Vester Ved
sted 7 km S. We for Ribe og ve d Skærbæk. Br i t i sk luft
fartøj styrtet brændende ned ved Tvedhuse 4 km Ee for
Ribe.

5/4 Sab~tagebrand i beskyttelsesrum i Dagmarhus~ - Slags
~l mellem danske og tyske soldater i Nyborgo 
Eksplosioner i en fabrik i Vermundsgade på Nørrebro
(sabotage) \I

7/4 Sabotagebrand i møbelfabrik i Nykøbing F~ Sabotage
vagten overfaldet og bundet c

8/4 Resultatløs sabotageforsøg mod Alfred Olsens olieop
lag på redmolen .. - EkspLo aic n på maskinfabrik og i

autohal i København.
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Nogen britisk luftvirksomhed over det nordlige Jyl
1artd i tiden fra eac klø 0015 - 02000 - Sabotage på
jerhbanelirtien ved Svanemøllene - Tyske minestrygere
opstryger 2 magnetminer på pladsen 56°00' Na, 12°
23' E.

Finslt s/s IlKaleva rt minesprængt ('g sunket 3-4 smlo
E,SQE. for Hov på pladsen 55°07',7 N.~ 11002 t Eo
1 mand omkommeto - Tysk luftfartøj styrtet ned ved
Jonstrup cao 15 km N ~W~ for Københavno Flyveren dræbte
S/S "Emanuel" af Marstal min esprængt og sunket i
østersøen eao 10 smlo S~E. for Tolkedyb~ Besætningen
bjerget.

Tysk s/s "Dorpat" tilhørende den tyske marine mine
spnengt tæt uden for Århus havno Skibet delvis sunket
mellem Ryes Flak og Riisskovo
Dansk s/s "1)uoro~ sunket efter kollision med tysk
jager S. for Gedser på pladsen: 54°22' NQ~ 12°04',5
E. l mand omkommet e

Eksplosioner på en maskinfabrik i København og på
jernbaneterrænet ved Trekronergade i København(Sabo
tage) •

Sabotagebrand på papirfabrik i København.

Brand i tysk modtagerstation på Strickers batteri;

Sabotageeksplosioner i et trykkeri i Københavno

En del overflyvninger over Nordjylland.
Dansk kutter Lo 142 "Skjold'1 minesprængt og sunket
8 sml. N.Wo for Hornum fyr på Silda 3 mand omkommet o

Meget kraftig indflyvning W. fra begyndte ca. klo
2300. Hovedstyrken drejede So på over Lille Bælt og
Fyn, Sjælland og Lolland-Falster. Formål antagelig
torstyrrelsesflyvning 0g mineudlægnihge Natten gav
hidtil st ørst e antal meldinger om C'verflyvninger og
luftkampe over landetft I Jylland nedkastedes en del
brandp1ader, medens sprængbcmber kun synes at være
kastet over Halskov og Korsør. Luftkampe fandt sted
ved Esbjerg, Nysted, Slagelse og Nørre Veddeby på
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Nordfalster. På Orehoved station blevet godstog
beskudt. Over 20 luftfartøjer blev skudt ned, deraf
7 omkring Korsør; 3 el. 4 over Lolland-Falstero De
sidste udflyvninger ved Vestkysten fandt sted caQ

kl.0430.

21/4 Skonnert "Zephyr" af København minesprængt N. for de
yderste koste i Mariager fjordo Skibet splintret,
2 mand omkommet og l såret o

Tysk luftfartøj (JUt 88) styrtet ned i Køge bugto
Motort jalk "Pioneri' af Bandholm mineap rængf og sunket
ved Stenøre Nakke No for Femø havno
Sabotagebrand 1 snedkerværksted hos Burmeister &
Wain.

2'/4 Tysk s/s "Oh1rogge" minesprængt og sunket nær østre
Flak på pladsen 56041' Nø, 11°02' E. 2 mand omkommet.

28/4 Kraftig britisk indflyvning begyndte ca~ kl o2230
langs hele Vestkysten fra Hanstholm til Esbjergo

29/4 Derefter i de næste 6 timer stadige overflyvninger
ove r hele landet t il øst for Bornho1mo Fare for mi
neud1ægning overalt i farvandeneo Luftalarm i Køben
havn og flere sjællandske byer fra kl. 2350 til 04040
Kraftig A.L.-skydning omkring København eg fra den
svenske kyst. Udflyvningen over Vestkysten varede
til ca. kl. 0430, lalt blev ca. 16 luftfartøjer skudt
ned over landet i nattens løb.
Tysk bugserbåd "Holland" med flydedok på. slæb mine
sprængt og sunket S. for Drogden fyr på pladsens
550 261.5 No, 12°37' Eo 33 mand omkommet~ Bugserbåd
tlTainfun ll , der assisterede med slæbningen blev sam
tidig sllet læk og sank senere.
Minestrygeren M.S. i bragte magnetmine til detona-

, o
tion S. fOr ~ogden fyr på pladsen: 55 27~p2 Ni1
12°36;,3 E.

30/4 Malrt1øfærgen "Malmø tf minesprængt 2
grundsfortet på pladsen: 55°45',1
~g sat på grund udfor BazsebIDt.

Smll1 fra. Middel-
1 0 1N. , 2 42 ,5 E~
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Tysk minestryger beskadiget i pejling 10°, ca. 0~5

sml. fra fyrskibet "Kattegat S&". 4 andre minedetona
tiorter observeret i nærheden af fyrskibet, som blev
meget let beskadigetø

2/5 Motorskonnert "Erna'· af Ve jle minesprængt og sunket
ved Knudshoved i Srnålandsfarvandet på pladsen: 55°
02'.3 N., 11°35',8 Eo l mahd omkommeto

?J/5 Kystdetensionens m/s "Kongedybe t ", der var overtaget
af den tyske krigsrnarine ~ minesprængt og sunket mellem
Middelgrundsfort og Flakfort på pladsen: 55042'24~ N0 1

12°42 •26 II E. 3 mand såret ø

6/5 5 minedetonationer mellem Middelgrundsfort og Flakfort
forårsagede, at ? tyske minestrygere (kuttere) sanko
Dansk s/s "TriQu minesprængt og sunket ved fyrskib
"Kattegat Sft. be sætningen reddet o

7/5 Kutter N. 164 "Bodil" af Rødbyhavn minesprængt og sun
ket lidt syd for sejlrenden i Femernbælt på pladsens
54°35',5 N,; 11°08' E. Besætningen reddet.

a/5 Mine bragt til detonation af tysk minestryger mellem

Middelgrundsfort og Flakfort.

9/5 ~yske luftfartøjer bragte magnetmine til detonation

5-7 sml. S. for Drogden fyr~

10/5 stor brand på Svendborg skibsværft to - Eksplosion i

"Dansk Industri-Syndikat"s bygning i Frihavnen.
2 brande i tysk proviantlager på Tømmerkajen i Frihav-

nen.

12/5 11 faldskærme med b eholdere med brevduer fundet ved
Karleby pr. Hobro~

Svensk s/s "Luossa" minesprængt ca, 8 sml ~ SoE. for
Møn fyr. Skibet indbjerget til Malmøo

13/5 M/S I'Svalen li af Haderslev mine sprængt og sunket No

for Brandsø på pladsen: 55°22',4 Nv, 9040',5 E.
Besætningen r rodet e

Søborg radiofabrik ødelagt ved eksplosion~
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14/5 En del overflyvninger over den sydlige del af landet~

Indflyvning til luftangreb på Berlin.

15/5 Tysk m/s "Arusa" minesprængt ved Tangen 15 .5 sml . ud
for Hals .

16/5 Tysk luftfartøj bringer magnetmine til detonation W.
fOr Saltholm.

17/5 "Prøvestenen" overtoges af den tyske værnemagt til brug
som ammunitionsdepot G

18/5 Tysk minestryger bragt e magnetmine til detonation ca.
6 sml . NoNoEa for Middelgrundsfort . - Tysk luftfar
tøj styrtet ned ved Grounerup No for Glyngøre . Besæt
ningen omkom :>

19/5 Tysk luftfartøj bragte magnetmine til detonation i
Hollænderdybet .

Ca. kl. 1300 britisk indflyvning i ; bølger over Midt
jylland, Indflyvning til angreb på !lensborg og Kiel .

20/5 Chefen for søværnskommandoen afholdt parol for hjemme
værende officerer i anledning af sagen vedrørende mine
strygeren "Søridderen"s overrumpling og sejlads til
Sverige~

Sprængstofattentat på j ernbanelinien Odense - Middel
fart.

22/5 Tysk luftfartøj bragt e magnetmine til detonation i den
sydlige del af Hollænderdybo

24/5 Minestrygeren "Søridderen" bragte; magnetminer t il deto
nation ca , '3 sml. W. for Sprogø. - Tysk luftfartøj
styrtet ned ved Skovby mark , 4 km. N.E. for Åbenrå ,
2 mand dræbt. l såretc

25/5 Minestrygeren "Søridde:ren ll bragte magnetmine til deto
nation på pladsen: 55°18' N., 10052',8 E~

26/5 Minestrygeren "Søridderen" bragte magnetmine til deto
nation på pladsen: 55°17',7 x., 10°52 ' ,4 Eo

27/5 Sab~tage på automobilværkstede~ i Århus .
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4/6 Minestrygeren "Søbjørnen" bragte 2 magnetminer til de
tonation S. for Schultz grund fyrskib, afstand hen
holdsvis ·ca. 400 og 650 mo
2 tyske luftfartøjer styrtet ned efter sammenst~d ved
Ormholdt, cao 15 km Wo for Sæbyo 7 mand dræbt. 1 sA
ret.

5/6 Et stort antal brandballoner fundei; forskellige steder
på Sjælland og Bornho1mo

6/6 Et stort antal brandballoner fundet overalt i landet.

7/6 Minestrygeren "Søbjørnen" 'bragte magnetmine til deto
nation S. for Anholtc Pladna 56037 1 N., 11°39 1 E,

10/6 En af hærens sprængkommandos biler stjålet fra en gara
ge i Dronningens Tværgade af bevæbnede personer.
Fiskerkutter Sg~ 213 II Alraune II , Dyreborg, minesprængt
og sunket 4-5 smlo No for Brandsø, l mand omkommet.

11/6 Fiskerkutte:t' E. 164 ItLillyfl minesprængt og sunket p1
plads: 55°04' N., 7°30' E. Hele besætningen omko~t&

12/6 Nogen britisk luft virksomhed over størstedelen af Jyl
lando Tysk luftfartøj styrtet ned S.E~ for Mørke. 2
dræbte, 2 så re de ,

Fiskerkutter H. 12 "Lissie" af Gilleleje minesprængt
6 sml. Wot.N. af fyrskibet "Kattegat S". 2 mand omkom
met f l bje rget.

lj/6 Natten 12-13/6 sabotage mod jernbanebro ·4 km W. to~

V~rde. Broen let beskadiget på 2 steder.
Fm.: stærk ind- og t .i1bageflYVning over Sjælland. Fyh.
Øerne og Lolland af et stort antal amerikanske bombe...
maskiher på vej t~l resp. fra lufta~gteb pA Klel. lIe
re luttkampe omkring sydspidsen af Lsngeland. 3 amert
k~nske bombemaskine~ og 3 eller 4 tyske jagere nedskudt6

18/6 Natten 17...18/6 ove:t'flyvning af enkelte briti~ke lufi~

fartøjerll

19/6 Natten 18-19/6 overflyvning af enkelte britiske luft
fartøjer i stor højde~

20/6 Brandballoner inddrevet over størst edelen af landet.
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21/6 Fra oa. kIr 0900 til ca~ kl~ 1100 britisk rekognosce
rirtgsoverf1yvning af store del at Jyllan4 og Øerne~

Fra cn. kl. 1830 - ca, kl. 1930 overflyvning af enkel
te britiske luftfartøjer over Sydjylland og Øerne~

23/6 Fiskerkutter E. 71 "Duen" minesprængt og sunket 64 sml.
S,W6t.W.;W. af Grådyb Barrep 2 mand af besætningen om
kommet.
Fra ca. kl. 0130 til ca. klo 0230 og fra cac kl. 0740
til ca. kl~ 1015 britisk rekognosceringsoverflyvning af
store dele af landet o

25/6 Fiskerkutter Eo 297 "Talyn'· minesprængt og sunket i .
Nordsøen på pladsen: 56045' Nu, 5057' E. Besætningent
4 mand, omkommet o

26/6 Motorgaleasen "Vitus Bering" minesprængt og sunket N.E:

for Gjerrild på pladsen: 56°39',5 N., 11°11',5 Eo

i mand omkommet.
Minestrygeren MoS. 7 bragte magnetmine til detonation
ved østre Flak.

21/6 sIs "Sigrid" (Dampskibsselskabet IfProgress") minesprængt
og sunket ca , 1800 m 2000 fra fyrskibet "Kattegat Sif.
K. 3 og Ko 4 assisteredee Besætningen bjerget o

28/6 Tysk flyvebåd styrtet brændende ned ved Mellemfort.
l1tine at rygeren "Søbjørnen" bragte 2 magnetminer til det b- ,

rietion S.W. for Anholt på pladsen: 56°35t ~9 N't 110

28 t f 6 E.

1/7 Sandsugeren "Kronborg" minesprængt og sunket udfor Mo
sede havn. l mand savnet.

2/7 Fiskerkutter KR. 130 af Sk~lskør minesprængt ca. 2 sml.
udfor Store Klint på Møn4 'Besætningen bjerget. Kutte
ren svært beakadtge't ,

6/7 Der fandt i eftermiddagens og aftenens løb en del op~

tøjer sted p~ Rådhuspladsen og Vesterbro i København.
Der var nogen skydning, og enkelte personer sAredes.

7/7 Om aftenen atter en del optøjer på Rådhuspladsen og
Vesterbroo
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8/7 Der var atter om aftenen og om natten en del urolighe
der på Rådhuspladsen og i den indre by i København.

9/7 Galease "Willemoes" af Assens minesprængt og sunket i
Nakskov fjord, ca. 400 m udfor Taars6 l mand omkommet,
2 såret.

10/7 Atter en del optøjer omkring Rådhuspladsen (~ på Ve
sterbro i København.

11/7 Fiskerkutter AS. 162 "Fram 3" af Skærbæk minesprængt
og sunket 6-7 smlo udfor Eckernf~rde fjord. l mand
omkommet,

1'/7 Et større antal britiske propagandaballoner med flyve
blade med tysk tekst fundet i Jylland og på Fyn.

14/7 Fiskerkutter A. 1537 "Freja" af Grenå minesprængt og
sunket cac 2 sml~ Eo for Hjelm. - Ved indbrud i en
barak hørende til militærlejren i Jægerspris blev en
del våben, deriblandt 2 maskingeværer stjålet.

15/7 I t iden kort efter midnat var der en del britisk pas
sageflyvninger over store dele af landet. - Tysk luft
fartøj styrtet ned ved Dokkedal 22 km SE for Ålborg.
Besætningen, 4 mand, omkommet c

17/7 Motortjalk "Kjeld" beskadiget ved minesprængning 3 smlo
SW for Hatter rev 1)'lJtø.nde. Fartøjet indslæbt til Ka

lundborg.
Fiskerkutter E. 92 "Vagn" minesprængt og sunket ca,
80 sml. N.t.We af Slugen. Besætningen, 4 mand, omkommet.

18/7 Tysk luftfartøj styrtet ned i søen ca. 2 smIt E. for
Svarleke. - Optøjer i Kongelunden, Amager. Slagsmål mel
lem dahske statsbo~gere og tyske soldater.

19/7 M/S "Odin" forlist. formentlig minesprængt i Kattegat,
dele af skibet drevet i land ved Gren!o

20/7- Minestrygeren "Søhesten 16 bragte magnetmine til detona
tion ved Samsø på pladsens 55046' N., 10046',7 E.
Tysk minestryger minesprængt og sunket i 700 5-6 Sm1&
af Spodsbjerg, Langeland e 8 mand omkommet, 16-18 til
skadekomne indbragt til Korsøro
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Dansk m/s "Cornelia ll beskadiget ved mineeksplosion
i ruten tværs af Vesborg fyr.

21/7 Tysk m1nekutter nr. 13 minesprængt og sunket So for
Drogden fyr. 2 mand såret Cl

23/1 Kort efter midnat en del overflyvning~r oVer store
dele af landet. Flyveblade med dansk tekst nedkastet
ved Ho raena,

24/1 I tiden kort efter middag en del overflyvninger over
det nordlige Jylland af luftfartøjer på vej til Norge.

25/1 Kort efter midnat en del overflyvning over den syd
lige del af landetD Luftkampe over Sønderborg. Bri
tisk bombemaskine styrtet ned '3 km N~ for Sønderborg.
Tysk jagermaskine styrtet ned ved Lillestrand ca.
30 km NoE. for Thisted.
Fra kl.l4'30 kraftig overflyvning over den sydlige
del af landeto Luftalarm i København kl. 1612 - 17180

26/7 To tilfælde af sabotage ved bomber hængt udenbords
på fartøjer i Københavns havn (bugserselskabets
"Thor" og tysk motorlægter) c

Fiskerkutter Eb 545 "Lause" minesprængt i Nordsøen
nær Grådyb Barre. Agterskibet indbjerget til Esbjergo
5 mand omkommet.

27/7 I tiden fra kort efter midnat til ca. kl. 0300 spredt
britisk overflyvning over store dele af 1andet. Den
nordlige del af Lille Bælt og Store Bælt mellem Fyns
hoved og Sejrø midlertidigt spærret som minernistæn
kelige. Ved middagstid atter en del overflyvninger.
Fiskerkutter indkommet til Esbjerg med 4 amerikanske
fiyvere bjerget fra nedstyrtet luftfartøj ca. 70 smlo
til søs.

28/7 ~mkring midnat nogen britisk overflyvning over den
sydvestlige del åf landeto
Fiskerkutter K. 462 "Anna" af St ege minesprængt og
sunket ved indløbet til Tolkedyb. l mand omkommet c

29/7 Kraftig britisk overflyvning over den syde lige del af
landet fra cac kloOSOO. Luftalarm i København og alle
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sjællandske byer kl. 0853 ~ 0927 q Luftangreb p! Kielo
Luftkampe S. for Kjels Noro l luftfartøj skudt n~d,

Amerikansk 4-motoret luftfartøj nødlandet ved Avedøre.
Besætningen, 5 mand, taget til fange af den tyske vær
nemagt.

Tysk krydser "Emdenn ankommet t il Københavns Frihavn~

'0/7 Kort efter midnat en del britisk overflyvning over
den sydvestlige del af landetg Indflyvning til angreb
på Hamborg og Kiele

Tysk luftfartøj bragte magnetmine til d etonation ud
for Rungsted havn cao 3000 m fra lando

'/8 Betydelig britisk overflyvning over den sydligo del
af landet i tiden fra ca , klcOlOO - ca , 0430.
9 danske soldater af detachement under forlægning fra
BornhOlm til København sprunget overbord fra Bornhol
merdamperen ved indsejlingen til Falsterbokanalen.
Tysk krydser "Emden" afgik fra København;

4/8 Voldvagten på Sixtus bastion overfaldet af to ukendte
personer.

5/8 Mine st rygeren "Havørnen" bragte 2 magnetminer t il de
tonation i Store Bælt på pladsen: 55°16' N,s 10°56' Eo
og 55°13; N., 10058 t E,

Tysk panserskib "Admiral Sheer" ankom til Københavns
Friha.vn.

Fiskerkutter A. 2 "Of.ga ti minesprængt og sunket ca
2sml. E. ' f or Hjelmo Besætningen bjerget.

6/8 Tysk luft jager styrtet ned i Vestre Helne ved Vadum
8 km N.W. for Nørresundby,

7/8 Minestrygeren "Havørnen" bragte magnetmine til deto
nation i store Bælt på pladsen: 55°14' N' t 10°58 1 Eo
Færdselsforbud i Esbjerg mellem klo 2200 og 0500.

S/8 Tysk motorskonnert "Landkirchen" minesprængt l sml.
E,S.E. fo~ lys- og fløjtetønden ved Tolkedyb. Skibet
indslæbt til Stubbekøbing.

lO/a Tysk panserskib "Admiral Sheer" afgik fra Københavne
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11/8 Kort efter midnat nogen britisk overflyvning over
Midtjylland og Nordfyn. Mulighed for mineudlægning
bl.a~ i Odense fjord.
TysK luftfartøj (Ju. 88) styrtet ned ved Fornæso
1 mand reddet. - Et større antal brandbomber fundet
i det sydlige Jylland.

1,/a Kraftig britisk overflyvning over den sydlige del af
landet i tiden kort efter midnat.

15/8 Et stort antal sprængstofattentater på jernbanelini
erne omkring Århus .. - "Hold up"-attentat på lokomo
tiv~emise ved Ålborg, hvor 6 lokomotiver ødelagdeso 
Uroligheder i 9vendborgo

17/8 Fiskerkutter N" 314 "Margrethe" af Bandholm minec.~ ...
sprængt og sunket ved Askø. Besætningen bjerget.

18/a I tiden kort før midnat d. 17' til kl.0300 d. 18'
betydelig britisk indflyvning over den sydlige del
af landet. Luftalarm i København og i næsten alle
sjællandske og lolland-falsterske byer kl.0030 
0130. Indflyvning til angreb på PeenomUnde. Luftfar
tøj styrtet brændende ned ca. l sml. E. for Gedser.
Britiske luftfartøjer styrtet ned ved Wedellsborg
pynten; ved Ulstrup cae 7 km S~Wc for Haderslev, ved
Thorshøj ca, 9 km N.E. for Åbenrå, samt 2 i søen N.
for Hellesøgaard 5 km Wc for Nordborg, Als.
Faldskærme med tromler med sprængstoffer nedkastet
ved Rebild bakker. En lastvogn, der havde opsamlet
6 tromler, blev beskudt af den tyske værnemagt, og
føreren dræbt, 2 danske statsborgere anhoj.dt es , -
En del uroligheder i Nyborg mellem danske statsborge
re og tyske soldaterll

19/8 Store uroligheder i Odense, 2 personer dræbt og 40
sårede af håndgratiatsplihter og skud. 2 tyske solda
ter såret. Politibil og sporvogn væltet. Alle butik
ker lukket. Butikker, der har handlet med værnemag
ten,raseret og brændt. Færdselsforbud hele dageno
Generalstrejke fra klolOOOc
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lI/s "Mindet IV" af Marstal minesprængt og sunket ud
for Hov på pladsen: 55°08' No, 11°01:8 Eo 2 mand om
kommet.
Tysk luftfartøj styrtet ned ved Døjringe cao 10 km
Na tor Sorø.

20/8 I tiden fra midnat til ca~ klo0300 en del britisk ind
flyvninger over den sydlige del af landeto - Urolig
heder i Kolding~

21/8 Attentat på jernbanelinien Odense - Nyborgo Urolighe
der i Odense vedvarer. I Nyborg og Middelfart situati
onen meget spændt.

22/8 Mange sabotagetilfælde i København og i provinsen.
Slagsmål og uroligheder i mange byer, bl~a. Frederi
cia og Nykøbing Mo

2'/8 Situationen i Odense stadig kritisk~ Arbejdsnedlæggel
serne vedvarer. Uroligheder i Bogense og Kor-sø r , Store
uroligheder i Ålborg og Frederikshavn. Bom~espræng

ning i tySk skib i Sk~ens havn. Skibet står på bundeng

24/a Udflyvnirtg af britiske luftfartøjer fra Tyskland be
gyndte ca. kl. 0130 over den sydlige del af landet. 
Britisk luftfartøj Qtyrtet ned ved Manø. - Urolighe
der og arbejdsnedlæggelser i Svendborg. Brand på Svend
borg skibsvær.f~. - Arbejdet genoptaget i Odenseo
Minestrygeren M.S. 4 bragte magnetmine til detonation
N.E. for Saltholm på pladsen: 55041',3 N., 12049',8 Eo

25/S Man~ sabotagetilfælde overalt i landet. Uroligheder og
skydning på gaderne i Ålborg og København. General
8t~ejke i Bogense, Frederikshavn og Fredericia.
Undtagelsestilstand i Ålborgo Eksplosion i tysk skib
på Helsingør skibsværfto
Fotbud mod, at kystflådens enheder foreløbig anløber
Helsingør~ - Fiskerkutter E. 403 "Conny" indkommet til
Esbjerg med 7 engelske flyvere opsamlet 65 smlo WotoS.
at Grådyb Barre.

26/8 Martge eksplosioner og store brande i Århus. General
at re jke i Åt'huso
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X/194,. trissforlis ,i danske farvande 9/~ 1940 - 30/6 1943L•

l. Fordelt etter farvandsatsni~

Ialt
1943 9/4 1940-

194.2.::.42 til 3oL6 30/6 194' _
Farvandet S. for Fyn 2 3 5
Isefjord l 1
Kattegat 45 17 62
Lille Bælt 25 3 28
Limfjorden 4 4
Nordsøen " 7 1 8
Skagerrak 7 l 8
SmAlandsfarvandet 2 3 5
Store Bælt 35 4 ,~

Suhdet 28 6 34
østersøen 2 4 6

Ialt 158 42 200

2., FOrdelt efter nationalitet~

Danske 86 22 108
tinske 4 l 5
Hollandske l l
Lettiske l l
Norske 6 2 8
Svenske 7 3 10
~lske 51 14 65
:thitt11ske (7) 1 l
Ukendt nationalitet 1 l -

Ialt 158 42 200
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XI/194' . Overs1eæ Qver uskade~iggjorte minerX)m.m~

36

9

15
29
12

7

279
92
56
70

126
41

I---'~'- .---.--.- -.---.- --..---- -:-.~----. -_ .-
l l M1nerx )

j--
Frø. d. Til d . l;--.;t;..wy..,;;;,s=ke~_=;.",.-_,~~..;;..;;o.._-1
28/12 1942 - 27il 194;~ 6
28/1 1943 ... 25/2 II 89
26/2 Il -;zr /3 II 44
28/3 II - 2.7/4" 57
28/4" - 27/5 It '34

28/5" - 26/6" 25
27/5 II 26/7" 19

la1t i 1943 (indt . 26/7)

,- ----
274..•.... ..-...51 l 101

945 I .------_--r-__-__P" ---.l..-_...__ .!

Fra d. 1/9 1939 -~26/7 19i1:

(Ifølge "Oplysninger fra
Søvæmskornmandoen" )

1542 tyske minerX)

1083 britiske miner
5 hollandske miner
4 franske miner
2 russiske miner
8 ubekendte miner

2425 tyske sprængbøjer

Fri g. 119 1939 - d. 1/9 ~ll

(±fø1ge søminevæsenets oplys
riihger)

2472 tyske sprængbøjer
2779 fremmede miner

~jomfatiertikke magnetiske miner (se side 323).
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~!!IL
Fra d. 14/5 1940 indtil udgangen af juli 1943 var der

at danske minest~ygere opstrøget ialt 59 magnetiske miner,
nemlig!

1 Kattegat 9 magnetminer
It Sundet • 6 It

•
It Store Bæ1t z 33 "
It Lille Bælt: 11 "

I~lt 59 mgnetmi.,f> r
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I. Oversi~ over d~ fo ranstal i nin&ers de r var truf fet i d. e
danske og tilgræns end e f a rvande f r a kr igsudbruddet i

~2-indtil den !lske besæt t else de n 9 ' apr il 1940 0

Forbudte s ~...:i.1Q.mråd~1~

a. Dansk.:. m:i) le sp'ær':~!}~_f.~~:~,,--~__~~I;-:.ske f a rvap.de ?

I de danske f a.rvande bLev der ef t e r.. udbr uddet af
den anden ve r der:: skr:Lg (1/ 9 1939) udl agt sørni ne r- følgencle
steder:

lo Sund§.t o

I ad gangene t il B:on,.g§d~Q~.:b Hol1ænge!"dybet og "Drogde nø
Spærringe r ne blev etabl er et i dagene 4/ 9 - 8/ 9 193 90
Al sejlads til elle r f ra Køb elli~avns r ed elle r ha~rn ud en
lods blev midlertidigt f or budt o Vagts- og l ods t j ene st e
blev et abå er-et ,

Der var udlagt l vagts- og lodsdepotskib til ankers
N. for den nordlige spær !"ir~ og l vagtsk i b t i l ap~crs

S. fbr den sydlige spær ring .
Skibe, der ønskede a dgang til København s r ed el l er

havn, skulle nordfra a~løbe pladsen: C o 55045',4 N c~

12 041'
r 5 E ~ c " l -i sm, re t vi.sende 1630 f or lys - og klok

ketønden "Taarbæk Rev" og s ydfra a nl.øbe pladsen:
c. 55~1',7 N. , 12042 f ~6 Eo C o i smo re tvi send. e SSW for
"Drogden Fyr", på hvilke pLadae r de s kulle af vente Lod
sens ankomst e l l er det danske v agt skibs nærmer e anvis
ning for sejlads en o (E ~ f ø S o nro 36/2621 1 37/262 27 39/

2682, 42/2752 , 43/2852 r 45/2976 9 47/3054 , 52/ 3425i 53/
3421 1939 og nro 4/195, 5/460 og 6/484 19400 )0

2. store Bælt e

I den sydli ge de l af St ore Bæl"t mellem br eddepar al
lellerne 54050' ~5 Nc og 54°47',5 No på dan sk søt er r i t o
rium (mellem Albuen og Langeland)o Spærr i ngen blev etaA

~leret i tidsrummet 20/11 - 15/12 19390 på internatio
nalt søområde blev etabl eret e'~ 400 m bz-ed t , afmær ket
gennemsejlingsløb o

Henholdsvis nord og syd f or gennemse jl ingen var ud
lagt et fyrskib (fyrskibene "N" og "Sil) ~ i hv i l ke der
var oprettet lodsstationero
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(E.f.S. nro 52/3423 og 3426, 53/3 508 og 3513, 54/3569
og 3580, 56/3752, 57/3853 1939 og 5/393 og 461 1940) 0

3. Lille Bælt~

I Lille Bælt indenf or et omr åde på dansk søterrito
rium, der mod nord be grænses af en linie fra fyret på
Mo mrnark havns dækmole t il Skjoldnæs "fyr og mod syd af

en linie fra Gammel Pøl fyr til pl ads e n~ 54°54~ J5 N.,
10009',5 EQ og derfra af breddeparallellen 540541 ~5 No
til kysten af Ærø. Spærringen blev etableret i tiden

4/12 1939 - 3/1 1940, På in~t~nationalt s øterritorium
etableredes et 400 m bredt, afmærket gennems e j l i ngsl øb .
Henholdsvis NNWog SSE for gennemsejlingen var udlagt
et fyrskib, i hvilke der var oprettet lodsstationer.

(E.t.S. nr. 52/3424, 53/3506 og 3514, 54/3570 ~g 3580,
56/3752, 57/3853 1939 og 4/201, 5/393 og 461 1940).

4. Grønsund.
I Grønsund indenfor et område, der begrænses mod

nord af breddeparallellen gennem Bo rgst e~ fyr, mod syd
af farvandets l m-kurve og mod vest af meridianen gennem
Barholms østligste pynt. Spærringen blev etableret fra
d. 6/1 - 9/1 1940. Der var etableret et gennemse j l i ngs 
løb gennem spærringen (ikke off~ntliggjort)c Henhol ds
vis øst og vest for spærringen var posteret et patrouil
lefartø j.

(E.f.S. nr. l/l, 4/197 1940).

5. Als Sund. (Net- og kædespærring)o
I december 1939 og begyndelsen af januar 1940 blev

der udlagt en net-o og kædespærring i den sydlige ind
sejling til Sønderborg havn. Spærringen, der var eta

bleret fra d. 5/1 1940, udgik fra et punkt lidt syd for
Sønderborg slot i W- l i g retning til den modsatte kysto
Spærringen kunne normalt passeres af såvel nord- som
sydgående skibe med indtil 6 m dybgående. I spærringen
var der etableret en 40 m bred gennemsejlingsåbning med
normalt 6 m vanddybde og afmærket med 2 bøjer, der om
natten var belyst o Lysafmærkningen ved sp ærringen kunne
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ikke et abl er es und er ispe rioden .
(E,f.S, nr. 1/2, 4/200 og 6/485 1940) .

De under pkt o l - 4 nævnt e minespærringer va r
desarmerede under t spe z-i oce n (janua r - apr i l 1940) .
Den 16/1 1940 ble"lf s amtlige mi ner i St ore Bælt og den
17/1 aamt LL ge miner i Lil le Bæl t des armerede, sam·~ fyr

skibene "N" og "S" i nddraget, og l yst ønderne i gennem
sejlingerne omskiftet me d vi nte rs ømærker : Lodserne blev
stationeret i de respektive stationsskibe ved spærringer

ne, da fyrskibene blev inddraget e Den 15/ 1 blev minespær
ringen i Grønsund desarmer et , den 16/1 blev lyst ønderne
i gennemsejlingen indd r aget og den 17/1 blev patrouille
fatøjstjenesten indd raget.

b. Spærrede områder i Nor ds øen _

l. Ifølge meddelelse fra det britiske Admiral i t et
blev nedennævnte områd e i He l golands Bugi erklæret for
f arezone (Eof. S. nr . 38/2674 af 4'september 1939):

"Helgo1ands Bugt: Fa r ezonen ha r f ølgende gr ænser :
Fra (a) 55°00' N., 5°00' E. til (b) 55°00 ' NQ ~ 8°00' E. ,
derfra følgende græns en f or dansk søterritorium til (o)
55°40' N., derfra t i l (d) 55040' Nc ; 7041' E. og (e)
55°24' N., 7°41 ' E. , derfra langs breddeparallellen
55°24' N. til græns en for daQ~k søterritorium. Linien
følger derefter græns ~n for dansk sø t err i t or i um til den

uske grænse, derfra den tys!ce kyst t il den llol l a ndske
grænse. Derfra følger grænsen hol landsk s øterritorium
til (f) 53°21' No, 5°00; E. og derfra til (a ) ;!'

Denne meddelelse blev (E~f ~S3nr. 39/?683 af 6'september
1939) annulleret og erstattet med:

"Helgolands Bugt: Fare~ one n har følgende græns e :
Fra (a) 56°00' N. , 5°00' E. t i l (b) 56°00' N~ , 8° 00 ' E ~,

derfra følgende grænsen for dansk søterritorium til (o)

55°40' N' l derfra til (d) 55°40 ' N. , 7°41; E. og (e)



c . 56°30' No ; 6°02' Ea

d. 56°30' Not 4°25' Ec
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55°24' No, 7°41' Eop derfra langs breddeparallellen
55°24' N. til grænsen for dansk søterritorium. Linien
følger derefter grænsen for da~sk søterritorium til den
tyske grænse, derfra den tyske kyst til den hollandske
grænse. Derfra følger græns en hollandsk søterritorium
til (f) 53°21' Nos 5°00 ' E ~ og derfra til (a).n

2. Ifølge meddelelse fra det tyske gesandt skab (Ecf~

S. nr. 38/2679 af 4'september 1939) var der udlagt miner
i et område i Nordsøen, som begrænses af en linie gennem
følgende punkter:

a. 53°36' No, 4°25 ' Ea
b. 53°36' N., 6°02' Eo

C. ~ minespærring syd for Sundeto

Ifølge RUgen radio, den~ke Seekriegsleitung 1

blev følgende område i den sydlige indgang til Sundet
erklæret for minefare-område (E~foS . nr. 38/2671 af 4'
september 1939):

"Område A ~ er området ved
det begrænses af en linie

a. 55°05'15 N.,
12°21',3 Ea

b. 55°04',9 No

12°29 t .o s.
c. 55°16 ' , 5 No

12°58' , 2 E.

~----------------~

Sundet s sydlige indgang.Områ
gennem f ølgende punkter:

a, 55°19 1 , 0 No
12°58 i , 2 s ,

e. 55°19 ',0 Nc

12°54 ',5 E.,
f " 55°18',2 No

12°54 ',0 E?

For område A vil der blive organiseret lodstjeneste til
at sikre sig fredelig skibsfarts fortsatte utruede gen
nemfart"

Skibe, der ko mmer nord fra, vil f inde lodsfartøj
på omtrentlig plads 550l5 t Nos 12°35' Eo

Skibe, der kommer fra østersøen, vil finde lods
fartøj på omtrentlig plads 55°06' N., 12°50' Ec



- 328 -

Den neutrale skibsfart advares i egen interesse
mod at passere område A uden lods e

---------- " o

. f

Ifølge meddelels e f ra Rugen radio (E.foS " nr o 41/

2745 af 12/9 1940) ~

"lods es der i kk e gennem område A (Sund et) om nat
ten. Det anb efales at ankre i næ rheden af lods stat ionerne o

Bevogtningsfartø jernes anvisninger må he r tages t il føl
ge. I tåge og dårligt vejr må man ligeledes regne med 9 at
lodstjenesten af he~syn til skibsfartens sikkerhed mid
lert idigt må indstill es Il,

Ifølge RUgen radio (E. f oSo nr" 43/?872 af 22/9
1939) blev det i E.f .S . nr. 38/2671 1939 anførte område
A ved Sundets sydlige indgang annulleret og erstattet
med:

"Område Ac ved Sundet_~-?.:-1.ige ind,g§l!go
Miner er udlagt indenfor et område, der begrænses

af en linie gennem f ølgende punkt er:

ao 55°05',5 N. s 12°21' ,3 E ~ d o 550 l 9' sO Nc, 12°58'. 2 E;
b. 55°04',0 N0 9 12°34 ',0 E. e ~ 550 19 1?0 No~ 12054',5

E ~

c. 55014'sO No, 13002 t ~OE o f e 55°18',2 No, 12°54',0 E ~

Wdsskibe findes stationeret på. ca , 55°:L5' No,

12°35' E. for s-gående skibe og på 55°06 1 No, 12050' Ee
for n-gående skibeo

Den neutrale skibsfart advares i egen interesse mod
at passere område A uden Lods s "

Ved bekendtgørelse i EofoSo nr o 45/2975 af 4/10
1939 blev pkt . c i ovenanførte område A rettet fra:

55o14 ' sO N. p 13 oO2 f , O E" t il: 550 14 ' sO N., 13° 00 f , O E"

I henhold til meddelelse fra det herværende tyske
gesandtskab (E.f.So nr" 50/3324 af 8/11 1939) blev oven
nævnte område A udvidet i n-lig retning således:



- 329 -
l. 55°19',5 No, 13°00 1 E3 p 5. 55°15',5 N0 9 12°46' E:.:

2. 55°14' , O N.. , 13°00' Eo, 60 55018! ,7 N", 12°46' E~

3. 55°04' , O NG, 12°34 I s.', 7. 55° ~O i ,05 Nti s12° 23 ' s 4 E"

4. 55°05' ~ 5 No, .. ,,°2,, : 3 E 8 55019 i ,75 N ' .,Q54 , 8 E,;....~ ...1.. ) o~ o o s ....... •

Fra pkt , 6 til pk t , 7 e r grænsen fo r fa reområdet en

cirkelbue af 3 sml . radius med centrum i Måkl~Qs s-pynt,

fra pkt . 7 t i l pkto 8 er g~nsen en c irkelbue af 3 s ml e

radius med centrum i §~~.1.skg:ran c

------·.. 0··

Det ovennævnt e udvidede minefelt var etable ret den

'-9/11 1939 (E .. fuS o nr. 54/3579 1939 ) ~

Den 21/1 1940 indstill edes lodstjenest en ved den

tyske mine spærring ved den sydlige indgang til Sundet

(E.f.So nro 6/577 af 24/1 1940) på grund af i s f o r hol deneo

For at lette besejlingen W. om det ovennævnte spær

rede område A ved Sundets s ydl ige i ndgang s blev der i ok

tober 1939 afmærket et 3,8 m sejll øb Wo om Hol l ænder gr un

den. (E.foS . nr. 48/3111 af 25/1 0 1939) :
"Ca. l sml . Wc f o r Hol lænd ergrunden e r der omt rent

langs meridianen 12°19 1 Ea a fmær ke t et 50 m bredt se j l l øb

med 3,8 m vand ved mi ddel va ndst and o
Løbet, hvis ge nnemsejl i ngskurs N. fra e r 1820 og

°S. fra 2 , e r a f mær ket s om følger ------~ " "

a, Tysk min esuærr i ng sydfor St or e Bælto

Ifølge meddel el s e f ra RUge n r a dios den t yske See 

kriegsleitung, var følge nde område i St ore Bæl ts s- l ige

indgang er klæret for min efar e-områd e (Eo fo Se nr. 38/?671
af 4/9 1939):,t ... _

Område B er området ved s- l ige indgang t il Store Bælt .

Området begrænes af e n l in i e ge nn em føl gende punkt er:

aG 54°45' ,0 N. , 10049 ' 78 E G C e 54°42',3 N. 9 10°59' , 9 E.
b. 54°42',9 n. , 10048',6 E : d. 54044 'r 8 No) 10°53',9 E.

Område B kan overhoved et i kke befares uden alvorlig f'a re ,

- .. ----" o
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E.f.S. nr. 42/~851 af 20/9 1940: -----
ttEndvidere bekendt.gør e a s Gen ne mfart f r a store Bæl t

er kun mulig ved fra e n strækning me l lem 1 ~5 og 2 s mlo
retvisende E. for Kel~or på kurs r etvisende S. at uds e j
le en distance på 5 sml o9 hvorefter sej l ads en kan foregå

frit ----II o

Ifølge meddel el se f ra Ruge n r ad io indstilledes l ods
tjenesten ved den tyske minespærring syd f or indgangen
til Store Bælt den 21/1 1940 (E6f oSo nrc 6/577 1940) på

grund af isforholden e o

e. ~ spærreområde s~or Lill e Bæl~o

I den s-lige indgang til Lill e Bælt var der ifølge

melding fra RUgen r adio (E.f.S " nr. 40/2714 af 8/ 9 1939)
mellem den tyske kyst og Ærø etableret et spærreområder
der begrænses af en linie genne m f ølgende punkters

a. 54051',0 NQ , 10014 '~3 Ec
b. 54°50',1 N ~ , 10°16 ',1 E.

c~ 54046 i
s 9 No, 10°04 ',0 Eo

do 54°48',7 ND , 10°04', 1 Ea

E.f.S. nr. 42/2851 af 20/9 1939 :
"Genn emf art fra Lille Bæl t er kun mulig ved at holde

N. og W. om Bredegrund Q li

Lodstj enesten ved den lYske mine spær r ing S. f or
indgangen til Lille Bælt i ndst i l ledes i f øl ge meddel el s e
fra RUgen radio den 21/1 1940 (Ecf oS. nr. 6/ 577 1940 ) ~

f. Tyske spærringsforanstaltninger i østersøen o

Ifølge meddelelse fra RUge n r adio (E.foS. nr ~ 40/
2713 af 8/9 1939) måt t e der påregnes :

"uden for dansk t errito rial f arvand at vær e udlagt
hindringer, som udel ukker fiskeri i et 2 sml e bredt bælte p

der strækker sig fra den dan~ke søte rrito r i algræns e ud på



.", 331 -

internationalt søområde mellem meridianerne 10°05' Eo og

12°05' E~

~ed bekendtgørelse fra marineministeriet af 8/9
1939 meddeltes det, at ovennævnte område formentlig også
måtte betragtes som farligt for sejladsen (E.f.S. nro

40/2713 1939).
Dette blev senere bekræftet ved en meddel else over

RUgen radio (E.f.S. nrc 20/2851 af 20/9 1939).

I henhold til en meddelelse fra det herværende l[

ske gesandtskab (E.f.So nro 47/3055 af 18/10 1939):
"er der i østersøen W- l i ge del erklæret et fareom

råde begrænset af den danske søterritorialgrænse og en
linie gennem følgende punkter:

a. 54°34',0 N., 12°03,9 E. CO 54°22',4 N., 12°24',0 Ea
b. 54°26',4 N., 12°28',1 s, d. 54°30',45 N., 11°58',3 s,

Skibsfarten advares imod at besejle dette område.
Ved den tyske kyst er gennemsejling mulig ved hjælp

af lods.
Lodser for skibe, der kommer W. fra, befinder sig

på pladsen 54°23',3 N., 12°18 1,8 E., og for skibe, der
kommer E. fra, på pladsen 54°29' No, 12°23',2 E. "

Da fyrskibet Gedser r ev på pladsen 54°27' N., 12°
11' E. lå indenfor det ovennævnte område, blev det ind
draget (E.foS. nr. 47/3056 1939).

Lodstjenesten ved de tyske minespærringer i øster
~ blev indstillet på grund af isforholdene den 21/1
1940. (E.f.S. nr. 6/577 1940).

E.f.S. nr. 16/1185 af 3/4 1940:
"østersøen, Geds!U:...- Dars minespærring, a f mær kni ng af gen
nemsejlingen genudlagto
a. Lodsmoaerskib Nord til ankers på ca, 54°29' ,O No, 12°

23',2 E. (tidligere plads) o
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b. Gennemsejlingsskib til ankers på ca. 54°24',9 N.,
12°21',5 El)

c. Lodsmoderskib ~ til ankers på ca. 54°23: 73 No,
12°18',8 E. (tidligere plads).

Lodsmoderskibene på station viser de samme ken
dingssignaler som førQ Gennemsejlingsskibet viser om
dagen en sort cylinder r om natten 3 hvide lanterner over
hverandre. Gennemsejlingsskibet skal man altid passere
E. om. Lodstjenesten kan indtil videre kun udføres ved,
at lodsdamperen går foran~ tl

g. Neutralitetsforanstaltninger ved_Jyllands Vestkyst.
Som følge af den af England bekendtgjorte farezone

i Helgolandsbugt (se pkt o bo l, side 326) blev der fra
dansk side foretaget følgende foranstaltninger for at
lette besejlingen til og fra Esbjerg havn:

Fyrskibene Horns rev på 55°34' No, 7°20' E. og Vyl
på ca. 55°22' N. , 7041~ E. samt lys- og fløjtetønden
Grådlb SW. på ca. 55°24' N., 8°11' Eo blev inddraget.

Fyrskibet Grådyb på ca. 55°20' N., 8°05' E. blev
flyttet til 55°25' (25") N. 8°08' (30'1) E~ Samtidig blev
undervandssignalerne fra fyrskibet indstillet . Endvidere
blev der etableret en forbedret afmærkning af Søren Bov
bjergs Dyb og afmærket et løb herfra langs Jlll ands
Vestklst på dansk territorium til tværs af J!Y!1,gvig fyr.

I umiddelbar nærhed af Lyngv,hgh.!: på 56°03' 00" N.,
8°06'26" E. blev oprettet et radiofyr. Endvidere blev der
etableret nye fyr på Havrvig båke på ca. 55°55',2 No,
8°09',7 E. og på Kærgårde båke på 55°41'35" N.. , 8°09'35"
E.

I oktober (E.f.S. nr. 47/3086 af 18/10 1939) blev
Grådyb fyrskib inddfaget og erstattet med en lys- og fløjte
tønde, Grå~SW.

Under isperioden blev lystønderne i Grådyb, Neutra
litetsløbet W. for Jylland, Søren Bovbjerg dyb, Slugen,
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Nordmandsdyb m.fl. inddraget og erstattet med vintersø-

mærker.

h. Andre gældende bestemmelser vedrørende dansk skibsfartft

Handelsministeriets bekendtgørelse af 3/9 1939 om hemme
~oldelse af oplysninger om skibes positioner, bevægel

ser og ladninger.
(E.f.S. nr. 38/2669 1939).

I medfør af § 5 i lov af 2 'september 1939 om ekstra
ordinære foranstaltninger vedrørende skibsfarten forbydes
det herved offentligt eller privat at give meddelelser

om eller at omtale til uv edkommende danske skibes positi
oner, bevægelser og ladningero

Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 9/9 1939
udvidedes ovenriæ~~te forbud mod offentligt eller privat
overfor uvedkommende at give meddelelse om eller at om
tale danske skibes positioner, bevægelser og ladninger
til også at omfatte fremmede skibes posit ioner, bevægel
ser og ladninger (E.f.S. nr. 41/2743 1939).

Kgl. anordning af 21/2 1940 om danske skibes sejlads un

der krigsforhol~.

§ l. Danske skibe skal under sejlads i f arvande, hvor
krigsbegivenheder finder sted, nøje følge de af ministe

ren for handel, industri og søfart til betryggelse mod
tarer for sejladsen givne forskrifter og anvisninger.
§ 2. Bestemmelserne i nærværende anordning kommer ikke
til anvendelse på skibes der henhører under krigsministe
riet eller rnarineministeri et o
§ 3. Denne anordning træder i kraft straks.
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Handelsministeriets bekendtgørelse af 21/2 1940 angåend~

danske skibes sejlads i Nord~~

(E.f.Ss nr. 11/939 af 28/2 1940) 0

§ l. Under sejlads i Nordsøen syd for breddeparallellen
610 N~, vest for linien Hansthol~Lindenæs og udenfor
neutrale staters territoriale farvande samt under sejlads
langs Storbritanniens Vestkyst skal ethvert dansk handels
skib, såvidt vejrforhold eller andre tvingende forhold
ikke faktisk hindrer dette, i passende indbyrdes afstand
være i følge med et andet skib, hjemmehørende i et neu
tralt land, eller være ledsaget af et mindre skib eller
fartøj, der har fornødne sødygtige egenskaber; f.eks. et
fiskerfartøj.
§~. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
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110 Bestemmelser vedrørende sejlads i danske farvande efter

den tyske besættelse den ~apriLl240o

De "Meddelelser fra den tyske Rigsregering", der
blev overrakt den d~~ske regering ved besættelsen om mor
genen den 9' april 1940 9 indeholdt følgende bestemmelser
vedrørende den danske handelsskibsfart (se bilag nro 1/
1940);
ad pkt , 6: "o. s Cl indenrigsfarten og kystfarten o. " o stilles

til rådighed for de tyske besættelsestropper i
det omfarig, som bliver nødvendigt for de tyske
tropper og deres forsyni.ng'lo

ad pkt. 7: ."For bud mod at såvel krigs-o som handelsskibe be
giver sig til udlandet OQ C

Frigivelse af skibsforbindelserne til tyske hav
ne og neutrale østersøhavne forbeholdes" Cl

ad pkt o 8: "Gennemførelse af en foreløbig spærring af så
vel person~ som godstrafik mellem Danmark og
Sverige (afbrydelse af færgeforbindelsen).
Genoptagelse af forbindelsen og kravene vedrø
rende dens kontrol forbeholdes!: c

ad pktolO: "Suspendering af enhver efterretnings- og post
forbindelse med udlandet ad søvejen.
Efterretnings- og postforbindelsen med 0stersø
staterne indskrænkes til bestemte forbindelser
og kan efter anmodning af besættelsestroppernes
chef st illes unde r kont rol c

Den via England gående forbindelse med Færøerne,

Island og GrønJ.and vil ligeledes være at suspen
dere li ",

Straks efter den tyske besættelsen den 9'april 1940
blev ved forhandlinger mellem danske og tyske marinemyndig
heder følgende bestemmelser vedrørende skibsfarten i danske
farvande truffet:
~adiotelegrafering i klart sprog er ikke tilladto
Fyrbelysningen skal indtil videre ikke mørklæggeso
Handelsskibe tilhørende Japan, UcSoA., Italiens Spanien og
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Rusland kan afsejle .
Sejlads på Bornholm indstilles indtil videre o

Dansk lodstjenes1~ opretholdes~

Fiskerfartøje~ må ikke løbe ud fra Esbjerg? Thyborøns
Hirtshals og Skagen ~ fø r nær me re tilladelse gives o

Ingen fiskerfa~2jer må ga til England Q
Fiske :rfartø jer må. i kke gå. t il §.v e rtg~o

I de nærmeste dage efter besættelsen blev der på
dansk anmodning givet tilladelse til enkelte danske skibes
sejlads (CoK.Hansens s/s "V i.bor-g" fra Ålborg til Helsingør,
rederiet Clausens skibes sejlads fra Tyskland og Sv i t z e r s
"Vulkan" fra Nakskov til et strandet tysk skib ved Kram
nitze) •

Den-12L4 1940 kl. 16 blev den danske indenrigsk~

skibsfart frigivet~ (E.foS. nr. 18/1940 pkt. 1365):
"Alle skibe og f artø jer i fart mellem danske hav

ne og mellem danske og tyske havne må sejle& Al udenrigsk
skibstrafik er stadig forbudt "e

Den 22/4 1940 meddelto hand elsministeriet:
"Sejlads gennem Skagerrak i vestlig retning er spær

reto Danske skibes sejlads til og fra havne på den jydske
østkyst kan foregå på eget ansvar t æt under den danske
kyst.

(ikke til offentliggørelse). "

EQ!holdsregler vedrørend e se j l ads i danske farvande o Adv~

sele (Eof.S. af 24/ 4 1940 nr , 19/1413):
"Ved al sejlads i dan~ke farvande tilrådes følgende

fo rholdsregler:
l. Sejl kun om dagen og i sigtbart vejr.
2. Hold så nær kysten som muligt .
3. Hold godt udkig o

4. Søg oplysninger hos lokale myndi gheder. II

Ovenstående E . f o S~ nr . 19/1413 1940 blev annulleret
ved E.f.S. nr. 35/2106 1940 og erstattet med følgende:
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"Ved al sejlads i danske farvande tilrådes ind

trængende at følge efternævnte forholdsregler~

l. Sejl kun om dagen i sigtbart vejro
2. Hold godt udkig c
3. Søg oplysning og vejledning hos lokale havnemyndigheder."

Afmærkning ved den ~anske min es~rring i store Bælt ind
draget. (Eof r.S o nro 20/1453 1940):

Den l'maj 1940 blev fyrskibene "Nord" og "Syd" på
pladserne henholdsvis 54 051 1 Ne j 10 05 2' Ea og cao 0,5 sml.
S. for gennemsejlingsåbningen inddraget.

Samtidig blev afmærkningen i den E-lige side af
gennemsejlingsåbningen inddragete

Den danske lodstjeneste ved .spær r eområdet blev ind-
draget.

Passage kan foregå mellem den W-lige afmærkning
af gennemsejlingsløbet og 10 m-kurven ud for Albu Flako

Sejlads i Dr ogden frigivet n
Den 22/5 1940 blev sejlads i Drogden f r igi vet . Tyske

havnemyndigheder giver anv isning på sejlads fra København o

S. fra kommende skibe tager lods ved det tyske lodsskib.
(Meddelelse fra søværnskommandoen af 22/5 1940 kl.1640).

Minestrøget sejlløb i Sundeto
Den 24/5 1940 meddelte handelsministeriet vedrøren

de etablering af et sejlløb i Sundet, som jævnligt vil bli
ve minestrøget, at et sådant sejlløb nu er afmærket på

strækningen fra det tys~e lodsskib N. for den tyske mine
spærring i Sundets S- l i ge del til tæt W. om Drogdens fyr,
derfra tæt E. om Nordre Røse fyr, derfra i retning mod
Trekroner fyr og endelig mod N ~ til en plads beliggende om
trent midt mellem Trekroner fyr og Middelgrundfort fyre

Sejlløbet er langs den E-lige side afmærket med
hvide stumptønder og langs den W-lige side med røde spids
tønder.
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Endvide r e oplyses s at f ølgende sømærker er ind-

draget:
Middelgrunc1 NWo

Mi ddelgr'und We

Midde l grund S o

samt at følgende sømærker er flyttet til se jlløbets kant:

Sundby Hage ,
Sval er umpen l.:Jg

Kast r up Knæ ;
Oplysninger om lodsning samt om sej l adsf or hol de ne

iøvrigt kan af skibe, de r ko mmer nord fra, fås hos Køben

havns lodseri 9 og af skibe , der kommer syd fra f hos det
tyske lodsskib i Sunde t s sydlige del " (Han delsmi nisteri ets
skrivelse af 24/5 1940 0 Ikke til offentl i ggørelse) o

Den 16/6 1940 var det ovenfor omt alt e se jlløb i
Sundet fra lodsskibet Nc f or d en tyske minespær r ing i Sun
dets sydlige del til midt mellem Trekror:ers og Middelg~und 

forts fyr blevet f orlænget v idere N= på i Sunde t til gen
nemsejlingen i den tyske net spær ring ud for El l e kil de Hage o

Handel smi niste r iet s medd elelse af 26/ 6 1940:
"Handelsmin i st e r i et meddele r i forbindels e med den

under 24. f o m, udsendt e meddel else ved r ørend e eta bl er i ng
af et se jlløb i Sundet , som jævnligt vil blive mine st r øge t ,
at et tilsvarend e sejlløb i Sundets nordlige de l indtil
udfor Hornbæk nu e r afmærket i fortsæt t else af det i Sun
dets sydlige del et a bl e rede s ejlløb.

Sejlløbet er l angs den a st l i ge s ide afmær ke t med
hvide og langs den vest lige s ide me d røde s ømærker.

Endvidere meddeles under henv isn ing til den under
8 1dso udsendte meddelels e vedrørende udlægning af en sp ær
ring ud for Ell ekil de Hage , at en gennemse j l ings åbni ng i

nævnte spærring e r a fmærket på den NE- l i ge side med en
hvid lystønde, .der f o r såvi dt den blive r t ændt, vil vise
rødt lys med formørkelse hvert 71 sek .. , og på den SW-lige
side med en r ød lys- og klokket ønd e, d er r f or såvidt den
bliver tændt~ vil vise et hvidt blink hvert 5osek .

(ikke til offent l i ggørel se ) o 11
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Sejlanvisninger. Tvangslutero
Handelsministeriet udsendte efter samråd med marine

ministeriet fortrolig~se/ll~t.sni~r og rettelsesblade
til disse, når det var påkrævet af hensyn til ændringer i
besejlingsforholdene ~ Se j~anvisningerne i nd ehol dt beskrivel
ser af minestrøgne rut er (tvangsrut er) i 0ste rsøen f gennem
sejlingsfarvandene samt i Kat tegat og Skagerrako

De fo:':troli ge se jlanvisninger udsendt es til havne-
mynd ighederne, s om udgav de i heft et i ndeholdt e I11t ebeskri
velser skriftligt til skibsførere og lodser o De således ud
leverede rutebeskrivelser måtte kun omfatte de r uter F det
pågældende skib skull e f øl ge s for at skibet på den forest å
ende rejse kunne nå f r em til den første havns som skibet
skulle anløbe: Havnemyndighederne i de~~e havn udleverede
så rutebeskrivelse for skibets videre sejlads til næste
havn o.s.fr. Skibsførerne ha vde pligt til umiddelbart inden
afgang fra havn at henvende sig til ha vnemynd i ghe de n (handels
ministeriets bekendtgørels er af 15/8 1940 og 11/7 1941) (se

~~~~ii:bilag nro l og 2 samt E.f.S o nr~ 36/2111 1940) 0
Foruden den skriftlige beskrivelse af de tvangs

ruter, som skibsføreren skull e benytte på den foreståend e
rejse, fik han af den pågældende havnemyndighed udleveret
et eksemplar af "Forholdsregler for se jlads i de mi nest r øgne
se jlruter m, m" It" Disse forholdsregler indeholdt gene relle be
stemmelser om sejlruternes afmærkning moVe samt signaler
for, hvorledes skibe skulle forholde sig ved møde med danske
og tyske orlogsskibe, der sejlede med minestrygningsgrej i
de minestrøgne rutero

De i sejlanvisningerne nævnte tvang3ruter var enten

betegnet med numre (f o eks. lIrute 28") el ler med nummer og et
bogstav (f.ekse "z-ut e 3:< a") eller de kunne være betegnet
med en farve (f. eks. "gu.l rut e") o De med et bogstav beteg
nede sejlruter var som regel sideruter til den hovedrute,
som var betegnet med det pågældende nrØ (Rute 32 a, betegne
de således en siderute t i l rute 32) .

I sejlanvisningerne fandt es endvidere oversigtskort
over tvangsruterne; .men disse måtte ikke mangfoldiggøres
eller udleveres, hvorimod skibsførere og lodser, om ønske
ligt, kunne få indblik i kortet f e r at vælge , hv i l ken ruter
der skulle benytteso
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% bilag 5/t1l1.

0/ . bilag 6/till.

I beskrivelse rne af tvangsruterne var endvidere an

ført de minestrøgne ankerpladser, som fandtes i det pågæl
dende farvandsområde o Disse ankerpladser va r betegnet med
store bogstayer (f ceks o 'Qap..kerplads H:I) o

x ~
Spærrede fa rygnds.aflliltt.~ /

l. Forbud mod sejlads i et område i Thiste~~rednigg e

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 31/8
1940 blev sejlads med og ophold af civile skibe~ fartøjer
og både af enhver art forbudt i et område i Thisted Bred~·

ning beliggende langs kY3ten mellem Dragsbæk og Silstrups
hoved og afmærket ved to båker på Silstrupshoved samt med
en bøje ved Dragsbæk (se bilag nr. 3)0

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 8/10
1940 ændre~es ovenstående beste~Æelse til følgende:

/I I et ornråde i Thiste d Bredning beliggende mellem
Thisted havn og Silstrupshoved og mod S. og E. begrænset
af en ret linie gennem to b~ker på Silstrupshoved til en
rød- og hvidstribet bøje på 56 0 55'13 1; No, 8042'8" EQ og
derfra en ret linie gennem Thisted kirke, er sejlads og
ophold af civile skibe og fartøjer og både af enhver art
indtil videre forbudt'~u (se bilag nr e 4)0

Samtidig ophævedes handelsministeriets bekendtgø
relse af 31/8 1940 angående forbud mod sejlads i Thisted
Bredning mellem Dragsbæk og Silstrupshovedo

Ovenstående bekendtgørelse blev ophævet ved han

delsministeriets bekendtgørelse af 21/7 1941 (se bilag nro
5), og denne atter ved bekendtgørelse af 12/1 1943 (se bi
lag nr , 6) Q

Ved handelsministeri ets bekendtgørelse af 22/2
1941 angående forbud mod sejlads i Thisted Bredning ud for
Hanklit bestemtes:

,,§ l. I et område i Thi sted Bredning beliggende ud for
Hanklit og begrænset af en cirkelbue med centrum i punktet

X)Bekendtgørelser ang , s pær r i ng af visse farvandsområder på
grund af skydninger er ikke medtaget o
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56°54'04" N., S045'24" Ea og med radius 200 m er sejlads
og ophold af civile skibe, fartøjer og både af enhver art
indtil videre forbudt o

§ 2. Denne bekendtgørelse t ræder i kraft at raks " .

2. Bekendtgørelse a~end.L~~.;i1adLL§undet. ved EI J:.ekJJ ;.de
Hage. (Handelsministeriets bekendtgørelse af 27/3

0/ " bilag 9/tUl. 1941) (se bilag nr , 9). (E"f.S. nr , 14/600 1941)0

3. Bekendtgørelse angående sejlads m ov~ i Sundets sydli~

~. (Handelsministeriets bekendtgørelse af 30/5 1941) v

§ l. Den sydlige indgang til Sundet er af krigsførende
magt spærret i et område, hvis endepunkter er følgende y

jfr. herved E~fcS. nro 4/206 1940 stk. I:

a. 55°19',5 N., 13°00' E ~ e. 55°15 1,5 N., 12°46' Ea

b4 55°14' No, 13°00' Eo f. 5501S's7 No, 12°46' E.

0.55°04' N., 12°34 1 Ea g~ 55°20',05 N~t 12°53',4 Eo
d. 55°05',5 N~, 12°21',3 Eo h. 55°19',75 N. f 12°54',8 E.

idet punkterne fv og g. er forbundet ved en cirkelbue med
centrum i Måkl~ppan's S-pynt og punkterne g. og h. ved en
cirkelbue med centrum i Seg~lsk~~en, begge med radius l sml.

Spærringen kan passeres gennem en gennemsejlingsåb-

ning.

§ 2. Med hensyn til danske skibe og f artøjers sejlads
m.v. i det i § l nævnte område gæl der f ølgende:

l. Enhver passage udenfor gennemsejlingsåbningen er

forbudt"
2. Enhver form for berøring af afmærkningen er for

budt.
3. Enhver art af fiskeri samt optagning af sten, sand

o s L, er forbudt e;
4. Anvisninger, der gives af de ved spærringen udlagte

bevogtningsfartøjer f skal ubetinget følges.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks$
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4. Mari~ministerietsRekendigørelse af 16/8 1941 angåend e
sejlads m ~v. i nærheden af orlogsskib~ forter~~~

ringer o .:l;.~

(se bilag nr~ 7) ~

5. Forbud mod se jl ad§..L~nkr illtL2 g f~.sk5lri i 1Jil le Bælt
nord for BaI~Q (Handel smi ni s ter iet s bekendtgørelse af

21/7 1941)0

§ l. Al sejl ads~ udøvelse af fiskeri samt opankring er

forbudt i et område 1 der begrænses af linierne gennem
følgende punkter:

lo 55°08',7 No , 9030'~4 Eo
20 55°09',7 Nc, 9°33',3 E ~

3. 55°08',7 N., 9°33',7 Eo
4. Pladsen for sømærket Sønderballe _Hoved N~.

5. 55°07'99 Nc. 9°31',4 Eo

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft atraks ,

6. Sejlads me d mindre f art øjer fra~ t il el ler udfor visse

~ststrækninger ~ ~ vo (Justitsministeriets bekendtgørel-
% bilag e/tille se af 29/9 1941) (se b ~lag nr D 8)ø

7. Forbud mod ankring p~~?rea~ i Københavns-lderhavno
(Marineministeriets bekendtgørelse af 25/11 1941)
(Uddrag) o

"Ankring er forbudt for alle skibe og f art ø j e r inden
for en afstand af 100 m på be gge sider af forbindelseslinien
mellem 2 hvide spidsbøjer, der er udl agt på pladserne

55°42' (41") N., 12°36' (51 11 ) s , og 55042 f (44 11 ) N., 12°36'
(48") E. - henholdsvis 120 m og 170 m We for Trekroner -
samt af denne forbindelseslini eD fortsættelse til Trekroner•
.._---"

Midlertidigt forbud mod af se jl~fra dansk havn ti1 Sverige.
(Justitsministeriets bekendtgørelse af 1/6 1942) 0

"Intet skib eller f artø j må afse jle fra dansk havn
til Sverige uden tilladelse af politiet på af ae j.l fngaat ede't ,
Tilladelsen udfærdiges skriftligt og skal medf øres under
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sejladsen og på forlang en de fore vise s o

Undtagne fra d enn e be st emme l se er tysk e skibe og

fartøjer o

Denne bekendt g øre l s e t::-æ'le r i kraft s t r a k s .,

Ve jledning ar.. gå.e n d..§l_.K..9 rh(~~~~'l1:egl e.;_;fq !'_§.k!b§_e ft§:.L-~ngreQ
med bomber, beskydni~~~

Som et led i a rbe j det for skLb af ar t en s bet ryggelse

lod marineministeriet udarbe jd e en li Ve j ledni ng an g å end e f or

holdsregler for skib e efter angreb me d b ombe r ? be skydning 0 ..1 0 II

Denne vejledning udsendtesi ma rts 1943 til s t at ens aki.be ,

til rederier samt til alle fører e a f dans ke s k ibe og fartø j e r ~

Korsø r

Geds er

Es b j erg
Rønne x)

Kål. und bor g

Hel s ing ø r

Køb enhavn

Ålborg

Th yb or øn

Århus

Fredericia

Nyborg ,:

Tyske havnekaptgjner i_~g!lilla~k Q

Under den tyske b esætt else var de r i ne dennævrrt e

danske havne ansat tyske havne kapt ajner (f oz-ud on de n da ns ke

havnemester, havnefoged) ~

Hi rt s h a l s

Skagen

Fred e ri kshavn

x) I Rønne fungerede de n tyske ko~~andant på Bo r nholm (søof 

ficer) som havneka ptajne

Samtlige tyske havnekaptajner var officerer i d en t ys k e

kr-Lgamar Lne ,
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1110 Tyske sp'ærringsforanst a] t n i qge r i d~npke o~~_~.~g~~~

farvande.o

l " Tysk min~ SDær'c~Ln,g i 9x~e!..r::~1-c.2l o v~

Få dage eft e r be surt t e'l s en udl agdes et tysk mi ne 
felt i Skagerrak mlVe Bek endtgørelsen om oi.ne f'elt ets ud
læggelse ha vde f cJ..gen de (\ Y-dJ.yJ. (Er.ioS" nr , 17/1326 af 10 '

april 1940) ~

"Minespærri nge:- er udl agt ud f OT 8.11e vigtige havne
på den norske W-kJTst samt i områder i Skager r ak me llem Li n
desnæs, Lodbjerg og Flekker øy , Sandne eshage ~ Enhver egen
mægt ig ind- og udse jling samt gennems e j J. Ln g af de i Skage r 
rak spærrede områd e~ udsætt er fo r f a re for ø je bl i kkelig

ødelæggelse ..
Langs den norske kyst e r opr ettet tyske l odsst atio

ner, hvis anvisninger fG~ indse j l ing ti l havnene skibene i
egen interesse må f ølge c

Gennemsejlings rr.ulighed er fo r den f r edel i ge skibsfart
gennem spærret områ de i Skage rrak vil s en e r e blive fr emskaf··
fet og offentl i ggjort li o

2. Tysk net spærring mellem Has e !)..ø_!~&...-§j.§3Jl and ~y<,

Ifølge medd elelse f r a mar ineministe r iet de 30/4
1940 var der udlagt en t ysk net spærr i ng 8e :..:"e lu Hase nøre og
Sjællands rev Q ( E ~f o S ~ nr ~ 20/1454 af ll maj 1940) 0

"Imellem Ha s enøre og Sjæl lands r ev er udlagt en rlet
spærring c

Al trafik ge nnem f arvand safsni tt et he~vis es til en
gennemsejlingsåbning i netspær r i ngen me llem f øl gende punkt er ~

a. 560041~8 No, 11°09', ; E ~ og bQ 56 ~04 ! s 9 N g ~ 11°07',9 Eo

Punkt a .. er afmærket med en sor t ma l e-t Lyat ønde , de r
viser rødt gruppe-blink, to~blink.

Punkt b~ er afmærket me d en r ødmalet lystø nde 1 der
viser hvidt gruppeblink, to-blink o

Lodsning finder i kke st ed ~

For gennemsejling gi ve s f ølgen de anvisni ng z
No fra komme nde skibe anduve r gennem sej l ingsåbni ngen

på kurs retvis ende 200 0 fra Schu1tz's Grund fyrskib v
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Se fra komme nde skibe anduver geTInemse j l i ngsåbnin

gen på kurs retvisend e 20 0 f ~a Se j rø NWo l ys- og fl ø jte

tønde.
Ethvert akt.b , som fors øger gennems e jling af net-

spærringen ude nfor gennemse jlingsåbn inge n, uds æt t er sig
for umiddelbar f are " Enhver given anv i sning vil vær e at
følge, hvorfor agt pågivenhed vil være at udv i s e under al
se jlads i nærheden af spær-r i ngen , ii

l. Sejlads i f a rva ndet me l l em Røsnæs og Sjæl l ands
Odde kan atter finde st ed 9 idet dog den dyb e ren de s~ vi dt
muligt bør følge s~

2. Snekkeløbet er indt il videre spærret f or sejlads c
3e Sejl ads rundt Hasenø re vest f o~ net spærringen e r

tilladt indenfor 5 m-kurven e

(Meddelelse f r a hand elsministeriet af 24/5 1940 " Ikke of
fentl iggjort) "

Handelsminist eriet meddele r i forbind el se med meddelel
se af 24' d.m "

Sejlads rundt Has enøre vest f or net spærringe n kan
indtil videre i kke f i nd e st ed. ( Ikke til of f entl i ggøre l se) o

3. Tysk netspæ~ring i den nor:dl~?-dgan.E t il _Sund~t

(ved Ellekildehage)~

Følgende me ddelelse modtaget fra de t ys ke ma r ine
myndigheder:

"Den nordlige adgang t i l Sund~1 blev den 9 1 j uni
1940 spærret fra et punkt 56°07; N t' ~ 12032 ',6 E o (på græns en

af svensk territorialfarvand) og i re t ning mod ~l leki~~~

~. Smalle gennemse jl i ngsåbninge r angivet ved bøje r undor
den danske kyst i 10 m vanddybd e c Ingen Lod s't vang , Skibsfar
ten advares mod besejling af det spærre de f arvand udenfor
gennemse jlingerne o Bevogtningsfart ø jerne s anvisninge r skal
ubetinget f ø'Lge s , Ved nærraeLs e t i l det spær r ede områ de skal
der hold es særdel es godt udk i g " Il

(Marineministeriets s krivel s e af 8/6 1 940 0 Må ikke of f ent 
liggøres) ~
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Handelsministeriet s bek endt gørel se af 27 f marts 1941

/ _ bilag 9/till. (se bilag nr. 9) "

4. Udvidelse af spær ret qN~~~§t o~~ Bælt sydl~e del ;
(Handelsmi~i st er iets meddel el s e af 22/ 6 1 940 ) ~

"Efter f orel igge nde oplys ni nger e r far vandet mel '·~

lem det tyske l odsski b s yd f or den tyske mine spærring i

Store Bæl~'s sydlige del og ca o 3 s ml. nord for Kje ls Nor
fyr spærret f or al sejlads~

Det må endvi dere anse s for forbund et me d f are at
ankre i det omhandl ed e farvand ~

Ikke til of f entl i ggørel s e , Il

5. Sundets sYdl ige del e
(Handelsminist eriets bek endt gørels e af 30/5 1941 )
(se side 341).

6. Tyske mine spærringer ve d Gedser r ev; Falst erbo - Møn og
Bredgrundo
(Uddrag a f mar i nemin i steriets skri.ve Ls e af 5/3 1941,
journal nr~ M ~57 /1 941) c

l) Spærringen fra Geds er Rev og ve s t på syd f or Fal ster
og Lolland mellem ca , 3 og 5 sml o fra l and i ndt i l

11°15' E. er fj ernet (jvfr. EofoS ~ 40/2713 1939).
2) I minefeltet me l lem ~alsterbo rev og Møn f indes en gen

nemsejling af mæ rket (når isforhold en e tilladet det) med
en række bøjer me l l em punkt er ne

55°15 I , O Ne

12°35' ,O Eo og

55°05 ' .8 NO,

12°49', 5 Eo
Der er minestrøget indtil en afstand af 1000 ro på hve r
side af denn e b ø jerække.o Bø je rækken skal hol des om
bagbord.

3) Den tyske spærring på Bredgr und1 E.foSo nro 40/2714
1939, er bortryddet.
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IV. Bestemmelser vedrør end e f~~Yrskib~mo~c

Ved de forhandl inger , som efter be sæt t elsen før

tes melle m de dans ke og tys~e marinemynd i ghede r r blev det

bestemt 9 at den dan~ke fyrtj~g~t ~ skulle oprettes indtil

videre.

l. Princi~r f or rnøE~±~~jBg_af f~rv~nd eg~o

På møder i fø rs~e halvdel af maj 1940 mellem danske

og tyske mynd i ghed e r bl ev fastlagt de p~in0 ippe r p ef te r

hvilke mørklægning en af f arvandene sku l l e f oretages o Disse

principper var i det st ore og hele f øl gende :

l. Fyrene skull e normalt holdes slukket ~ i det de f yr 9

som var nødvendi ge for s e jladsen gennem hove dfar-vari

dene, kunne t ænd es efte r nærme re ordre o

~. Fyrene i vi s s e nærmer e angi vne farvandsafsnit 1 fj ord e

og havne skulle slukkes pe rmanent o

3. Lyst ønderne skuJ.le slukkes ? men fo r bl ive på pl.ads ,

4~ Fyrskibene skul le nor malt holdes slukkede, idet de

fyrskibe ~ der l å i nærheden af hovedfyr, skulle f øl

ge di s s e ved t ænding og slukning~ Andre f yrskibe skul 

le t ændes og slukkes eft er radiotelegraf i sk ord r e ,

Følgend e ende l i ge be st emmel s e r bl ev dernæst f ast -
sat:

Ao Den 15' ma j 1940 slukkes fyr ene i nedennævnte farvands -

afsnits fjord e og havn e permanent ~

Limfjorden (fra Løgstør t i l Thyborøn ) r Isef jo rd,

Randers fj ord, Ma r i ager fj ord ; Hors ens fjo rd , Ve j l e

fjord, Kol ding fj ord, Odense fjo rd 9 Små l andsfarvan

det, farvandet syd f or FJ~ samt ved Åbenrå og Ha
de r-al.e v ,

B. Fra samme dato hold es l edefyr l inie r ne ve d fø lge nde
ha vne:

København, Kors ør , Nybor g og Helsingør slukket eft er

klo 23000

Fra samme dato s lukkes Dr ogde n og Ge dse r fyr (s om kan

t ænd es efter nærmere ord~e s herom se Co ) o



- Anholt fyr
-. Nakkehoved fyr

- Kronborg
- Sprogø
- får radiotelegrafisk

ordre til tænding og
slukning ved et senere
aftalt radiosignal
-----) .

u / ~ bilag lO/till,
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C. Med den indskrænkning, som følger af Bo, slukkes
alle fyr den 20'maj, idet de i vedlagte liste (se
bilag nr. 10) anførte fyr kan tændes og slukkes ef
ter nærmere ord re ,
Dog holdes Christiansø fyr konstant br-ændende som
eneste dansk fyre

D. Den 20'maj slukkes samtlige fyrskibe, og snarest der
efter inddrages følgende fyrskibe~ Skagens Rev, Læsø
Rende, Læsø Trindel og østre Flak , idet disse erstat

tes med størst mulige lys- og fløjtetønder eller
lystønderc
De øvrige fyrskibe forholder sig vedrørende 't æn df.ng

og slukning således, at de følger hosføjede f~rr~ hvor
disse er angivet~

Anholt Knob fyrskib

Gillele je F.:.2. k N fyrskib
Lappegrund
Halskov Rev
Schultz Grund

E. Den 20'maj (muligvis dagen før) udlægges et fyrskib
på pladsen for lys- og fløjtetønden "Middelgru~1d S"~

Sundet~ Fyrskibet følger Nordre Røse fyr med hensyn
til tænding og slukningo

F. Den 20'maj slukkes alle lystønder i danske farvande p

men de indtil dato udlagte lystønder forbliver på
stat Lon ,

G. Kabelfyrene ved Charlottenlund og Helsingør forbli

ver tændt "

Vedrørende ordre til tænding og slukning af' fyrene
ønskedes fra tysk side, at der fra den tyske centralledelse

1 København gaves telefonordre til fyrene gennem de respek
tive ledere i de forskellige distrikter (Esbjerg r Frede
rikshavn oos~vo)o
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I ordrerne angives særligts hvis tåges i gnal er el
ler radiofyr skal sættes i funktion under tænding af f y-

rene ,

Eef"So nr. 22/1523 af 15' maj 19400

Oplysning om_.Qan§'~L±1lT.s._.ill~kibe, l;yst.~nQ.~Lmf) m"
På grund af mørkl ægningsfc ranstaltninger w~ det

indtil videre påregnes s at
tønder og havnebelysninger
kan være slukket eventuelt
ke ,

danske fyrs fyrskib e r lys-
~--

midlertidig el l e r permanent
kun brænde med nedsat lysstyr-

I tiden 15/5 - 22/5 1940 blev de ovenfor beordrede
slukninger af fyr og inddragninger af fyrskibe og l yst øn ..
der foretaget, ligesom udlægni r. g og flytning af fy rskibe
og lystønder blev udført eft er planen~

Den 20/5 blev fyrskibet lIM i ddel gr und Sil i Sut"-det
udlagt på sta tion"

Den 30/5 beordred es Drogd en-, Nordre Røse- og Bal s
Barre fyr til i tåge og usigtbart vejr at afgive akustiske
tågesignaler som normalt, men ikke radiotågesignaler.

Den 6/6 1940, blev ved tysk foranstaltning udlagt
en rødmalet lystønde på pladsen for Skagens rev fyrskib
på pladsen: 57045'04" No; 10042 ;08 11 E.,

2. Udlægning af sær~~ge fyrskibe i St ore Bælt og Sundet "
De tyske sømilitære myndigheder fremsatte den l7 l

og 18'juni 1940 ønske Oll, at nogl e af de inddragne fyr
skibe blev udlagt på rute ~ne Korsør - Nyborg, Kalundborg 
Århus og muligvis enkelte st eder for herfra at meddele ob-
servationer om minenedkastning fra luftfartøjer mome

På et ministermøde den 19/6 1940 blev det enstem
migt vedtaget at imødekomme dette øns ke .

De nævnte fyrskibe ønskedes fra tysk side udlagt
på følgende pladser l

i , 54°56 l
p2 No, l0052: ?33 s , ilSt ore Bælt pt

20 55012'~3 No, 11°05 1
763 E c liSt or e Bælt 1111
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3. 550l7'r4 No, 11°01:,2 E o ri St ore Bælt rrr -
4. 55°17' ,7 N" , 10°53',7 Eo 11 Store Bæl t l Vii

5. 55°45',2 N" s 10048i ~ 03 n, II st ° r e Bæl t Vli

6~ 600 m Vo fo r den hvid e t øndes der ligger .pa :

55°22' .o No , 1 2°34 1 )' 5 E c ("Sundet S 11 \o ) o

Ovennævnt e f yrskibe nr . 4 og

2 

l -

5 bl ev udlagt

3
6

d ,, 22/ 7

- 23/7

- 27/7

De nævnte fyrski be af gav fra d o J./11 1940 t å ge
signaler såvel om dagen so m om nat t en 1 når s igtbarheden
var 2 sml. e l le r derund e r e Fyr ene var i kke t ændt; men
fyrskibene lå med t ændt og ned dæmpet anker l anter ne om
nat t en ,

Under i spe r i oder var fyrskibene midlertidigt ind
draget, når forholdene g j or de d et påkrævet o

Fyrskibene "Store Bælt Ll" og II Store Bælt V" var

fra den 4/1 1941 t ændt uden nedblænding e l le r af skærm
ning fra kl o0730 til normal s l ukn i ngst id samt f ra normal

tændingstid t i l kl c2000 (dansk so mmertid) "
Den 14/10 1942 blev f yrsk i bet II Store Bæl t IIP

flyttet til p'Ladsen s 55°18 1,1 Nc , 11°02 : ,.5 E c (1000 m
syd for rut e 28 a og 500 m vest f or r ut e 28 ) og f yrskibet
"Store Bælt lV" flytt et til p.L ad aen a 55°17 ' , 4 No, 10°

55',4 E ~ (1000 m nord for rut e 28 a ) ,

30 Fyrskib udlagt-i Å~hus bugt e
Den 16f2 1940 udlagdes eft er mar i neministe r i ets

ordre et fyrskib "Lillegrund Eli ca " 60G m Ef) f or ilLil 
legrund Eli - lys- og f l ø jtet ønd e på pladsen 56°02 I r4 No 'i

10°33',6 Eo Fyrskibet, der var påmale t "Rese rve " , var
ikke tændt; men anke r lant erne n var t ændt ublænd et fra
kl.0730 til solopgang og fra s olnedgang til k1 e2000
(dansk sommertid); f ra k1 .2000 t i l kl o0730 var anke r -
lant ernen nedblændet " Fyret afgav tågesignal o
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4. Tænding af vis~e fyr i morgen- og aftentimerq~o

Fra og med den 21/10 1940 indført es en ordning i

efter hvilken visse fyr (se bilag nr~ Il) var tændt fra
normal tændingstid til k1 02100x) og fra k100600x) til

normal slukningstid 7 idet dog de pågæl dende f yr 0g fyrski
be slukkedes ved flyvervarsling e

I september 1940 blev der t r uf fe t den aftale med
de tyske mar-Lnemynd Lgheder -, a.t t ænding og s l ukning af
visse fyr (se bilag nro 1 2) kunne beordr es af den tyske
marinebefehlshaber gennem de tyske mar i nemyndighede r
(Marine-, Nachrichten- Officiere, Hafenkapit ane), idet
disse beordredes til at sætte sig i direkte forbindelse
med de stedlige d~nske myndigheder (havneudvalg O &S 3VG)~

der så kunne træffe aftale for hvert enkelt fyr om vagt
bold, ~elefonledninger ocsov~ og om ev entuel tysk assi
stance i disse henseend ero

6. Småfyr.

Efter forhandlinger med de t yske ma r i nemyndighede r
gav marineministeriet den 22/8 1940 fyrdirekt oratet be
myndigelse til på nævnte mi n i ste r i ums ve gne at gi ve til
ladelse til tænding af visse s måfyr på f ølgend e betingel···
ser:

l e Fyrenes b~~nd etid begr æns es me st mul igt (havn e
fyr kun brænde til fiskerfartøje~ er kommet i

bavn ~ l ed efyr til b rug f er rute sejlads kun
brænde under rut eskiben es ind~ og udsejling
o.s cv .) o

2~ Fyrenes synsvidde må ikke være mere end 3-4
sml a

30 Fyrene skal være af skærme t opadtil o

4. Fyrene skal omgående slukkes ved event uel luft
alarm i det pågæ:' d 3n.c..j område og hold es sluk-

X)De anført e klokkesl et (dansk so mmertid) bl ev ændr et
efter årstiderne o
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ket) så l ænge den varero

50 De tyske myndi gheder hold es ge nnem ma r i nemini 
steriets forbind elsesofficer und errettet om,
hvilke tilla del s er~ der i henhold t il oven
ståend e gi ves ,

I henhold ti l denne bemyndigels e gav fyrdi re kt o
ratet den 24/8 1940 t i l ladelse t i l t ændi ng af en r ække
småfyr i forskellige ha vne på de i marinemi nist eriet s
skrivelse anført e vilkåro Oplysningerne om t ændi ng af
visse småfyr måtte ikke offentliggøres e l ler bekendtgø
res ved opslag ~ men opl ysningerne bl ev me ddel t de havne-

myndigheder~ der l å i nde me d fortrolige oplysninger ved
rørend e sejlanvisninger Q

Fort egnelsen over de småfyr , der efte r tilladel
se i henhold tii ovenst å ende, va r afskærmet og t ændt p

blev i den f ølgend e tid til stadighed r evideret ved ud
sendelse af fortrolig e supplements-listero På denne måde
voksede anta~t på t ændte småfyr gansk e betydeligt i
tidens løb, hvilket gang på gang gav anl edning tils at
de tyske marine mynd i gheder beklaged e sig ove r det sto re
antal fyr, der brændt e i fa rva ndene .

1. Fyr. der kan tændes ve d visse signru.~o

Den 8/10 1940 indførte marinemi nister iet efter
tysk ønske den ordning ? at

Rubjergknude f yr
Lodbjerg
Lyngvig
Bovb j e r g

og Højen
i påkommende tilfælde kunne t ænd es ve d visse stj ernesig
naler givet fra skib e o Inst r ukt i one n herom blev udgivet
af de tyske myndi ghed er , der i forvejen va r berettiget
til at give de omhandle de fyr ordre om t ænding og sluk

ning.

8. fu!d iofyro
Den 2/1 2 19 40 best emte mar ineministe r iet p at ne-
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dennævnte radiofyr under t åge skulle sættes i virksomhed 1

dog med nedsat energi, i de udfor de enke l te stationer an
førte tidsrumo

Hals Barre fyr
Sletterhage fyr
Nakkehoved fyr

kl o1500 - 1800
1400 - 1800
1200 - 1700

Hals Barre
Slette rhage
Nakkehoved
Middelgrund fo rt
stevns

Den 22/1 1941 best emte marinemini ste riet endvi der e ,
at nedennævnte radiofyr skull e sætte s i virksomhed under
tåge som nærmere angivet:

Hirsholm radiofyr~ sende sædvanlige radiosignalor

om dagen (indenfor tidsrummet
kl ~0730 - 2000 (dansk so mmertid)
når sigtbarheden er und er 5 s ml,
Fuld energi e

) radiofyret i vi rkso mhed daglig
) fra kl.0730 - 2000 (d ansk so mmer
) ti~ med fuld energi således:
~ sigtbarhed over 5 sml: klartvE:jrs-
) uds en dolse,
) under 5 ~ : tågeuGsen-

delse ..

Den 28/1 1941 be ordredes en dvide re~ at fø lgend e r a
diofyr skulle være i virksomhed som ned enf 0r nær mere angi vet :

Røsnæs Puller radiofyr: udsende s ædvanlige r adiotå
gesignaler om dagen ( i nde n

f or tidsru mmet kl o0730 
2000 (dansk sommertid) når
sigtbarheden e r under 5 sml .
Fuld ene rgi c

Drogden i dag l i g virksomhed fra
kl e0730 - ?OOO (dansk som
mertid) med fuld ene r gi så
l ed es: sigtbarhed over 5 sml:
klartvejrsudsendelse, sigt
barhed under 5 sml: tågeud
sendelseo
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Fra dem 1/2 1941 ændredes tidspunkterne for alle
de ovennævnte radiofyrs virksomheds-perioder således:
hidtidige sendeperioder klc0730 - 2000 (dansk sommertid)

ændredes til: kl c0630 - 2000 (dansk sommertid)

Den 17/10 1941 bestemte marineministeriet&
a Ø Radivfyrene Hirsholm r Hals Barrev Sletterhage 9 Røs

næs Puller p Nakkehoved 7 Middelgrundforts Drogd en,
Stevns og Mandehoved sættes i gang fra den lSIokto
ber 1941 kl cOOOO at regne c Normal rækkevidde~

b~ Radiofyrene sender som anført under pkto c hver dag
fra hovedfyrene tændes om morgenen til de slukkes
om aftenen (for tiden fra klø0600 - klo 2100). De
stoppes ved flyvervarsel.

co Radiofyrene sender:
Klartvejrsudsendelser med sigtbarhed over 5 sml.
Tågeudsendel~med sigtbarhed under 5 sml o

begge dele efter angivelserne i den danske fyrfor
tegneIse afdø B. (kategori N)o

Herfra undtages d~Røsnæs Pull~r (kategori O), der kun
sender tågeudsendelser, når sigtbarheden er under 5 sml.
og Mandehoved (kategori F), der sender uafbrudt uanset

sigtbarhed (for tiden fra kl.0600 - kl c?lOO) o

I tilslutning til ovenstående best emmelse, bestem
te marineministeriet den 20/10 1941, at de radiofyr, hvis
rækkevidde var over 30 sml., skulle nedsættes til 30 smle's
rækkevidde o

9. Fyr under isperiodeno

Den 8/1 1941 bestemte marineministeriet, at en
række fyr (ialt 45 fyr) samt fyrskibene "Store Bælt II",
"Store Bælt V" og "Lappegrundvj udove r den brændetid de på
gældende fyr og fyrskibe havde efter de fastsatte bestemmel
ser? tillige skulle tændes om dagen, når sigtbarheden var
5 sml. og derundere Denne ordning p der trådte i kraft den
10/1 1941 kl o0730, blev indført til hjælp for skibsfarten
under Lspe rt oden,
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Endvidere bestemte marineministeriet sod' i at fyr
skibene "Store Bælt IP' og IlStore Bælt v» skulle tændes

uden nedblænding eller afskærmning fra klo0730 til normal
slukningstid samt fra normal tændingstid til klo2000 ? at de
to fyrskibe skulle følge henholdsvis Røsnæs Puller fyr og
Omø fyr i alle tændinger og slukninger~ samt at Lapp egrun
den fyrskib skulle følge Kronborg fyr meå hensyn til tæn

ding og slukning.

Den 14/1 1941 bestemte marineministeriet at følgen-
de fyr:

fyrKronborg
Prøvesten
Lappegrund fyrskib

fyrDrogden
Middelgrunsfort
Nordre Røse
Trekroner

udover tændingen om dagen under særlige forhold fra s.d.
skulle tændes fra normal tændingstid til kl o2000 (dansk som
mertid) og fra kl.0730 til normal slukningstido De nævnte
fyr skulle slukkes ved flyvervarslingo

Under isperioden fra ca~ medio februar til april/
maj 1941 blev en lang række oliedrevne fyr midlertidigt
slukket, ligesom lufttågesignaler blev sat ud af virksomhed,
fordi sejladsen helt eller delvis var indstillet og for at
spare på olien.

Under isperioderne i januar 1942 og 1943 blev en
række fyr atter tændt om dagen, når sigtbarheden var 5 smlo
og derunder, hvilken ordning opretholdtes til isperiodens
slutningø Ligeledes fi k en række oliedrevne fyr ordre til
at slukke og at sætte tåge signalerne ud af virksomhed under
Lspez-Lod en,

10. Tysk lystønde ved Ska~n Rev~

Den 6/6 1940 blev der ved tysk foranstaltning udlagt
en rødmalet lystønd e på pladsen for Skagens Rev fyrskib på
570 45 ' 04" N., 10 0 42 , 08" E o

ri , Fyr på Ma m ehov ed ,
I februar 1941 bl ev der et abl er et et vinkelfyr og et
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radiofyr på Mandehoved på Stevns for at lette besejlingen

forbi den tyske minespærring i Sundets sydlige adgang.
Vinkelfyret bl ev tændt den 14' og radiofyret blev i gangsat
den l5'februar. Fyret var t ændt i mor gen- og aftentimerne
i lighed med en række andre fY~ Q

12. Tågesignaler fra visse fyr~

Den 30/5 1940 bestemt e marineministeri et , at
Drogden-, Nordre Røse- og Hals Barre fyr i t åge og usigt
bart vejr skulle afgive akustiske tågesignaler som nor
malt, men ikke radiosignaler~

13. Slukning af fyr i øst ersø en.
(Ordre af 24/6 1941):

Alle fyr i hele østersøen e r slukket. Danske fyr
i østlige østersø, der tidligere brændte morgen og aften
i de mørke timer, skal ophøre dermed, d~V.3. Man debov ed

vinkelfyr (og radiofyr), Møn fyr, Hammer Odde fyr,
Christiansø fyr, Christiansø havnefyr, Svaneke fyr, Due
odde fyr og alle småfyr på Bornholm. De nævnte hovedfyr

vil blive bestilt, hvis de skal bruges. --- Rønn e og Hasle
radiofyr og samtlige tågesignaler på Bornholm og Christi

ansø skal være ude af virksomhed indtil videre. ---o
Den 17/9 1941 blev Møn fyr atter tændt? såled es at

det var tændt fra normal tændingstid til normal sluknings
tid med stærkt nedblændet lysstyrke (ca . 4 sml .). Gedser
fyr blev t ændt den 24/ 9 1941 med fuld lysstyrke fra nor
mal tændingstid til normal slukningstid. Den 23/10 1941
blev småfyrene på Bornholm atter t ændt i morgen- og aften
timerne med 4 sml.s lysstyrke o Dueodde S. fyr blev tændt
den 24/10 s.å. i morgen- og aftentimerne me d lysevne 4 sml.

14. Nedlæggelse af særlige fyrskibsstationer og genopret
telse af normale fyrskibsstationero

Ifølge marineminist eri ets ordre af 30/6 1942 n ed
lagdes den 22' og 23' juli s.å. fyrskibsstationerne "Store
Bælt I" og "Store Bælt V'i, og den 20/7 fyrskibsstationen
"Sundet Sil permanent .
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Samtidig genoprett edes fyrskibsstationerne:

"Østre Flak" (den 25/7)
"Iæaø Hende Il ( - 26/7)
"Læsø Trind el !' (- ')2/7 )

og lystønderne, der var udlagt på de to f ørstnævnt e fyr
skibes pladser, blev inddraget.

Fyrskibene var beordret til på de nævnte stationer
at deltage i mineobservationstjenest en <

Fyrskibene var beordret til kun at tænde fyret
efter radioordre i kode "

I slutningen af apr i l 1943 blev fyrskibene IILæsø

Trindel" og "Gilleleje Flak No" inddragne; samtidig ud
lagdes følgende nye fyrskibe:

"Ålborg bugi;i ; fyrs kib på pladsen 56°50' ~8 N",

10°48' ,2 Eo (Fyret ikke tændt)
"Læsø Ne" fyrskib på pladsen 57°30' ~9 N., 11015 1 , 6 E o

(Fyret ikke tændt)

"Katt egat S .. " fyrskib på plads en 56°14'.8 N~,

12°15 1 ~ O Eo

(Fyret tændt i morgen- og aftentimerne).
Samt idig flytt edes "Læsø Rende" fyrskib t il pladsen 57°
12',5 N., 10°43',8 E. (Fyret ikke tændt).

15. Natsejlads tillades i Store Bælt o~Sundet~

a. Fra den 10/7 1942 bl ev nats ejlads i Store Bælt til
ladt. I den anledning blev ned ennævnt e fyr beordret
tændt hele natten:

Kels Nor
Albuen
Tranekær
Hov
Omø

Sprogø
Romsø

Røsnæs
Sejrø

Hjælm
Sletterhage

fyr Korsør l ed efyr
Århus og havnefyr
Røsnæs Pulle r
Store Bælt II fyrskib
Store Bælt V

Halskov Rev
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b. Fra den 21/5 1943 var n edennævnt e fyr tændt hele
natten fr a normal t ændingstid til normal sluknings

tid:
Nakkehoved
Trekroner Nor dre Røse

Trekroner bøl geb ryder Dragørfo rt
St ubben Dr ogde n
Kroneløb fyrl ini e St evns
Mi ddel gr undf ort fyr Mandehoved

havnefyr

16. Oplysninger om f yrbelys ni ngen mavo i danske farvand~4

I april 1942 udsendt e mar ineminist eriet et for
troligt hæft e "Oplysninger om fyrb elysningen m, v. i dan
ske Farvande" t il de i nte re ssere de myndi ghe de r . Ned en
stående uddrag af d en indl edende forklaring t il hæf tet
giver en oversigt ov er de kategor ie r , so m f yr , f yr ski be ,
lystønder m.v. var indd elt i me d oplysning om de enkel
te kat egoriers egenskab me d hensyn til synsvidde, bræn
detid ocl. Dett e hæfte va r beregnet til at benyt t es i
forbind els e med den officielle fort egnels e over "Dans ke
og Islandske Fyr- Og Tåsignalst ationer mom . (1942) ll j .

idet der i hæf tet ved angi vel se af fyr 9 fyrskibe , l ys
tønder m, V e var anvendt de i den nævnte of fic i elle f or 
t egnel se benytt ede numr e .

Forandringer i f yrenes , f yr skibenes og lyst øn
dernes t ændingstider p synsvidde mcv . og r adiofyrenes s en
detider og r ækkevidde m" vC blev meddelt de i nte re s se re de
mynd ighe der v ed f or t rol i ge re t t else sblade t i l "Oplysnin
ger om fyrb elysningen ll e

Uddrag af
"Oplysninger om

Fyrbelysniugen m. V e i danske Fa r-vande II (Sp.r il 1942).
Fyr, fyrskib e 5 lyst ønder m~ v o1 der i kke er an

givet ved kategori-bogstav og n r o, de r angi vers at f yret
kan være tændt, må fo r t i den norrralt fo rv ent es at være
slukket.
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Kategori-bogstaver og numre på fyr, fyrskibe f lys
tønder, radiofyr m$v. betyder, at disse fyr møv. er i virk

somhed som vedføjet angivet:

Kat ego r!, FOFklaring

~. Fyr, der er t ændt med synsvidd e 5 sml. el le r
mere (eventuelt normal synsvid de) fra normal
tændingstid til normal slukningstid . Fyrene må
forvent es slukket ved forvarsel om indflyvning o

~. Fyrs der e r 't ændt med synsvidde, so m angivet i
fyrfortegnelsen, idet dog brændetiden er begræn
set (indtil videre fra kl: 00 0 . til normal sluk~

ningstid og fra normal tændingstid til kl • •••• ).
Fyrene må forventes slukket ved forvarsel om
LndfLyvrun g ,

Q. Fyr, der er tændt s når det e r nødvendigt f or
skibsfarten (ved havne, når skibe kan forventes
at ville ankomme eller afgå)u Synsvidden kan

normalt højsi forv ent es at være 4 sml.
Fyrene slukkes ved flyvervarsele

R. Fyr f der e r t ændt, når det e r nødvendigt for
skibsfarten 9 idet dog brændetiden e r begrænset
(indtil videre fra kl~ 0 0 • • til normal sluknings
tid og fra normal tændingstid til kl ••• •• )0

Synsvidden kan normalt højst forvent es at være
4 sml ,

Fyrene slukkes ved flyvervarsel~

12.. X
) : Fyr, der er tændt, når det e r nødvendigt for

skibsfarteno Brændetiden er begrænset (se even
tuelle yderligere oplysninger for pågældende fyr
m.v.)e Synsvidden kan normalt hø ~si forventes at
være 4 aml,;

Fyrene slukkes ved flyvervarsel.

I. Fyr, lystønder ool ~, der er neddæmpet til stærkt
r educeret synsvidde (! - l sml , ) og tændt i nor
malt tidsrum~

Fyrene m.v. vil normalt ikke blive slukket o



•·

··

--~------- ---------------- - - - - - - - -----------,

- 360 -

Kategor~ Forklaring

l. Fyr, lystønd er 0.1 0, der er neddæmpet og t ændt
med synsvidde over l sml ~ i normalt tidsrum.
Fyrene mcv. vil normalt i kke bl ive slukket o

n. Fyr, der på gr und af issituationen vil være
tændt om dagen~ når sigtbarheden er 5 sml. og
de runder ,

1. Inddraget indt i l videre uden hensyn t il issi-'
. tuationen ~ All e oplysninger om inddragning og

udlægning a f officielt bek endtgjorte fyrskibe

og lystønder o.l. vil normalt blive bek endt
g jor t i "Efterretninger for Søfarend e" .

!l. Udlag t e f yrskibe•. l yst ønder, oprett ede fyr 0.1 ""

der i kke al le e r officielt bekendtgjorte (se
bilag Uo --).

li. Radi of yr , de r e r i virksomhed daglig f ra kl ~--

til klo --- på følge nde måde (rækkevidde højst
30 sml s }.

Sigtbarhed over 5 sml: klartvejrsudsendelse.
Sigtbarhed under 5 sml: t ågeudsend else~

Udsend el ser må forvent es stoppet ved forvarsel
om indflyvn ing.

Radiofyr , de r uds ende r radios ignsl e r (t åge ud
s end elser) fra kl o --- til klo ---, når s i gt
barheden e r unde r 5 s ml, Ful d ene rgi .
Udsendelser må forvent es st oppet ved forvarsel
om indflyvn i ng.

Radi of yr , der e r i uafbr udt virkso mhe d f ra

kl. --- t il kl . ---o
Udsendelser må forvent es stoppet ve d f or varse l

om in~flyvnin g.

R. Radiofyr (med ringe rækkevid de ) ~ der kan være
i virksomhed so m normalt indenfor de tidsrum,
hvor f yr ene i samme havn ka n vær e tændt .



- 361 -

11. Fyrstationer overtaget af tyskerne e
Som tidligere nævnt blev Flak fort fyr overtaget

af tyskerne ved selve fort ets besættels e den 15/4 19 40.
Den lO/? 1943 overtog tyskerne Hanstholm fyr

efter dansk anmodning, fordi de tyske af spær r i nger ved
og udenom fyrstationen var blevet så omfattend e, at ad
gangen til fyret uden tysk l egitimation var umuliggjort.

Af lignende gr unde blev Skagen fyr, ligeledes ef te r

dansk anmodning overt aget af tyskerne d en 15/7 1943e



./ ~ bilag 13/til1.

- 362 -

V. Bestemmelser o m.~ørkl~gningsforanstaltninger i ~fibe_~g

fartøjer"
Ved landet s ~esæt tels e den 9 ' april 1940 va r han

delsministeriets beke ndt gøre:se af 3/9 1939 ~~gående

mørklægningsforans-t al t ni nger i s ki be i k r aft (se bil ag

nr. 13).

o/ c bilag 14/t iII.

~ / . bilag rs/e n.i ,

' / 0 bilag 16/till.

e

Denne bekendtgør else ophævedes ve d handelsmini ste 
riets bekendtgørelse af 18' april 1941 (s e bilag nro 14)s
der atter ophævedes v ed bekendt gørelse a f 5 1d 9c embe r 1941

(se bilag nr o 15) 0
Den lO'februar 1942 udstedte hand el s mi n isteri et en

ny bekendtgørelse (se bilag 16), der var i kraft ve d be 
givenhederne den 29/8 1943 3

Ved den sidstnævnte bek endtgørelse bl ev der i for
hold til den tidligere gæl de nde bekendt gørelse af 5/12

1941 gennemført visse ændr i nger , jfre bekendt gørels ens
§ l e, pkt. l og § l e, ligesom den hidtil gældend e ve jled
ning for neddæmpning og skærmning af l anterner blev ænd ret~

Pligten for ski be til at sejle med s kærmed e lante~

ner gjaldt kun under forhold r hvor sådan skærmning var
foreskrevet eft er bekendtgørelsen eller påbudt af mynd i g
heder , ligesom sk i be af sikkerhedsmæssige gr unde skulle
sejle med ikke-skm~med e l anterner ove ralt, hver der i kke

var pligt til at have l ant erner skærmet "
Vedrørende mør kl ægn i ngs f or ans t a l t n i nge r i fi ske r

fartøjer med tilhør end e r edskab er gjaldt fø lgende bestem
melser:
" l. Hovedreglerne f or mørklægning er fa st sat i han dels ril i~

nis~; e:'1iets beke ndtgø rel se af lO lfebruar 194 2 angående
mørklægningsforanstaltninger i ski be cg f artøjer o

~. Bestemmelserne i nævnte bekendt gørelse skal af f i ske r 
fartøjer f'ø Lgee ove r'a 'l. t i dansk territorialt f'ar-vand ,
der omfatter i ndre danske farvande s amt f arvandet ind-
til 3 sml. fra dansk
ne af fiskerfartøj er
Gedser og i Nor dsø en

kyst o Endvidere skal bestemmels e r 
følges i øste r s øen vest f or

såvel i so m udenfor dansk t erri--
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torialt farvando

3. Under flyvervarsling, der bl~ao tilkendegives ved fy

renes slukning uden for de for tiden gældende sluk

ningstider, skalt a l t lys være slukket c Skibslysene

(herunder tillige ankerlanterner) skal dog være ved
hånden klar til brug, således at de kan vises i bet i me
lig tid for a t af vær ge kollision med e: .c': :::r':: s l: :.r;j

4. Når skibslysene og lys på redskab er m~v. ikke e r på

budt slukket, skal de være skærmet i overensstemmelse
med bestemmelserne i handelsministeriets bekendtgørel

se af lO'februar 1942 (jfr~ bl.a. bekendtgørelsens

§ l, c og e) o

Endelig skal man, forsåvidt det i sejlanvisnings

heftets forholdsregler under pkt? 8 er bestemt s at ved be

sejling af de tvangsruter, der er frigivet for natsejlads,

skal de i bekendtgørelse angående mørklægningsforanstalt

ninger i skibe og fartøjer, udstedt af handel smi n i s te r i et

den 5'december 1941 (nu lO'februar 1942) fastsatte bestem

melser følges, meddele, at de n i bekendtgørelsen omhandle-o

de skærmning af lanterner skal finde sted, når s kibe se jler

. i dansk territorialt f arvand eller i de egent l ige tvangs

ruter, d.v.s. de i sejlanvisningsheftet omhandlede rut er,

medens skærmning ikke er påbudt for skibe under sejl ads ud en

for dansk territorialt farvand og uden for de nævnt e egent 
lige tvangsruter, medmindre sådan skærmning i særlige t il

fælde påbydes af myndigheder, f.ekse i konvo j ,,"

(Uddrag af handelsministeriets skrivelse af 11/2 1942 t il
samtlige havnemyndigheder)~
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VI. Bestemmelser vedrørende lodsniggo

Ved de forhandlinger, de r fø rtes me l lem da nske og ty

ske marinemyndigheder straks ef te r besættelsen, blev det be

stemt, at den danske lodstj enest e skul le opretholdes o

Lodst jenesten ve d mi nespærringerne "
Ved de danske mine spærringer i St~re_~ælt og Lill~

Bælt blev gennemsejling at te r etable ret kort eft er besæt

telsen.
Fyrskib e og lyst ønd er ved genne msejlingen i den

danske spærring i St ore Bælts S- lige del ble v genudlagt ,

og lodstjenesten etabler et.

"Skibe, der ønsker at pass ere ap ær-r-eomr-åd e't , bør NQ

tra passere tæt forbi det danske vagt skib for at e r hol de

særlig sejlanvisning. t1

(E.f~S. nr. 17/1316 1940)~

Afmærkningen af gennemsejlingen i den danske spærring

i Lille Bælt mellem Al s og Ær ø blev delvis et abl e ret~

"Passage kan ske i sigtbart vejr ved dag og ved hjæl p

at lods.

Skibe, d~r ønsker at passere spærringen , skal stoppe

ved vagt skibene og erholde lods~

Gennemsejling uden l ods , ligeso m ge nne msejl i ng om

natten, er indt il videre forbudt.'~

(E.f.S. nre 17/1317 1940)&

Efter inddragningen af f yr skibene l/Nor d" og " Syd il

samt afmærkningen i den E-lige side af gennemsejl ingen i d en

danske minespærring i Store Bælt sydlige dels blev den dansk e
lodstjeneste ved spærreområdet inddraget c

(E.f.S. 20/1453 1940).

Lodstjenesten ved minespærringer ophørt. (Eo f. SG nr~ 26/1666

af l2'juni 1940)0

Lodstjenest e ved minespærringerne ve d ~il le Bælt:

Store Bælt og Sund ~~ S-lige indgan ge samt ved mine spær r i ngen
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Gedser Rev - Dar s e r ophørt "
Sejlanvisning og oplysninger kan fås føl gende ste -

der:
a) tidligere S-lige lodsstation Lille Bæl t 7

b) S-lige lodsst ation Store Bælt,

c) N- lige lodss t at i on Geds er Rev - Dars
d) S- lige l ods s t at ion Sunde t o

Sundet. Lodstvang ophævet ved Køb enhavn ,

Efter optagningen af de danske mi ne s pærringer ve d

København blev marinemir.is~eriet s bekendtgørelse af 18'

september 1939 om l odst vang ved København ophævet , ve d be

kendtgørelse af 4/7 1940 me d ø je bl ikke lig vi rkn i ng o

Lodstvang ved Lil l ebæltsbroen Qg St or s t røms broenex )

Samtidig med, at der etabl ered es dansk bevogtning

af Lillebæltsbroen og St or st røms broe n mod s abotageforsøg

(se side 366), blev der fra d , 7/5 1 940 indført lodstvang
ved de nævnte broer. (Mari n eminist eriet s bekendt gørels e

af 4/5 1940 og E . f .S~ nr e 21/ 1458 af 8 ' maj 1940 ) :
"Med henhold til § Il, 2' stk cs i lov nr . 131 af

l7'april 1916 om lodsvæsene t be s t emmer mar i neministeriet
følgend e:

Al s e jlad s uden lods i n denfor en afstand af ~ s ml o

på hver side af Li lle bæl t sbroe n og St orstrømsbroen e r 

med nedennævnt e undt agels er ~. mi dlertidi gt fo r budt ~

Skib e og både , som ønske r at passere en a f nævnte

broer, skal ef te r at have givet signal f or l od s stoppe op

i sejlløbet ca . l s ffil ~ henho l dsvis øst el l e r, ve st f or bro

en og afvente lodsens ankomst .

Anvisninger med h ens yn t i l æ j L adaen , som gives af

lodsen eller de i fa r vandene stat i one rede vagt- og lo ds 

fartøjer, skal t age s til f ølgeG Nævnt e fartø je r fø r er så

vidt muligt om dag en: tre r øde kugler, om natten r tre

røde lys, lodret over hv erandre ?

X)Bekendtgørelser vedr, sejladsbestemme l se rs lodsning
ved andre end de to nævnte broer e r i~ke medtaget c

m. v .
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Undtagne fra lodstvangsbestemmelserne er orlogs- og
sta'tsskibe.

Lodsning, som foretages i anledning af nærværende

be~temmelser, sker uden udgift for de pågældende~

Overtrædelse af best emmelserne i nærværende bekendt
gørelse straffes i henhold til § 104 i borgerlig straffelov
af l5'april 1930 med senere ændringer ~ j vfr ø bekendtgørelse
af 24'juni 1939) med bøde, hæfte eller under skærpede om
stændigheder med fængsel indtil 3 år.

Denne bekendtgørels e træder i kraft den 1'maj 1940

kl.1200. "

Bevogtnin~ af Lille Bælts- og Storstrømsbroerne samt udfø
~lse af lodstvang ved passage af de nævnte broero

Den l'maj 1940 tilskrev marineministeriet lodsdirek
toratet således:

"I anledning af forestående indførelse af lodstvang

for passage af Lillebæltsbroen og storstrømsbroen bemyndiges
. lodsd1rektoratet herved t il midlert idigt at beor dr e f'o rne - '

dent lodspersonel til at forrette tj enest e ved de til gen
nemførelse af nævnte lodstvang nødvendige lodsstationer ved
Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen.

Der tages hensyn til, at såvidt muligt kun lodser,
der selv ønsker det, bliver beordret til den pågældende tje
ne~te•
.....--__ tI

Fra toldvæsenet stilledes 8 patrouillebåde til rådig
hed fra den 6'maj 1940 til brug som vagts- og lodsfartøjer
ved de to nævnte broero

Den 4/5 1940 udstedt e marine minist eriet en bekendt
gørelse om lodstvang ved Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen
(se foran) samt tilsendte lodsdirektorat et et direktiv for
1048- og vagtstjenesten ved Lillebælts- og Storstrømsbroen

./. bila« l'/tll1{~e bilag nr. 11).

Den 6/5 udstedte lodsdirektoratet " Instruks for lods
og vagtstjenesten ved Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen"
samt "Regulativ for patrouillebådene" og 1fT jenesteordning for



- 367 -

stationslodserne ".
Af instruksen anføres:

"I. Tjene stens formål:
Forhihdring af sabotage mod broerne fra søen samt

kontrol med overholdelse af lodstvangsbestemmelserne i

henhold til bekendtgørelsen af 4/5 d~å~

II. Forholdsordre:
Skibe, der ankommer med lods ombord, tillades pas

sage uden særlig brolods, når lodsens tilstedeværelse om
bord er konstateret. (Denne forholdsregel gælder uanset
om det ankommende skib viser internat ionalt "H".) II

Andre skibe gives efter omstændighederne lods eller
sejlanvisning.

Såfremt man har grundet mistanke om, at forsøg på

sabotage foreligger, eller lodstvangsbe stemmelserne søges
overtrådt, anholdes om muligt vedkommende skib eller båd 
eventuelt med magt - og føres til nærmeste politimyndig
hed (Middelfart eller Vordingborg).

Såfremt anholdelse ikke kan gennemføres, anmeldes
det passerede så hurtigt som muligt til politimyndighe

de me , "

Den 27/5 1940 udstedte lodsdirektoratet følgende
tilføjelse til forholdsordren for patrouillebådene ved
Lillebæltsbroen:

"Såfremt de magtmidler, som patrouillebådene råder
over, ikke skulle være tilstrækkelige til at foretage an-

"" holdelse af skibe . om hvilke man har begrundet mistanke
om, at der tilsigtes forsøg på sabotage på Lillebæltsbroen,

afgives såvel dag som nat en rød lyskugle for at tilkalde
den anden tjenstgørende patrouillebåd til assistance.

Signalet tjener samtidig som opmærksomhedssignal
for vagtmandskabet på broeno

Obs. Ved afgivelsenaf lyskuglesignal iagttages det,
at lyskuglen affyres skråt henimod det pågældende skib (ik
ke lodret i vejret)."

Den 21/6 1940 udstedte lodsdirektoratet nedenstående
midlertidige forholdsregler ved lodsning gennem henholds-
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vis Lillebæltsbroen og Sto rst remsbroene

"Lillebælt sbro~o

For yderligere at forøge bevogtningens effektivi

tet bestemme s herved r- at l odsni ng gennem Lillebæltsbroen
kun må foregå ge nne m de t :-e midterst e gennemse jlingsåb

ninger som følger ~

Mellem de 4 bropil ler betegnet ved numrene l, 2,
3 og 4 regnet fra Fynssiden benyt tes hovedgennemsejlingen
mellem pillerne 2 og 3 såvel af øst gående som af vestgåen

de skibeo Gennemsejlingen mellem bropillerne l og 2 benyt
tes af skibes der er østgående (nordgående) i bæltets og
gennemsejlingen mellem bropillerne 3 og 4 benyttes af
skibe, der er vestgående (sydgående) i bæltet o

Den fri gennemsejlingshøjde ved middelvandstand
er 33 mo Den mindste afstand mellem pillerne er:

Mellem pillerne l og 2: 155 m

" " 2 og 3: 210 m (hovedgennemsejling)
" II 3 og 4: 155 m,

De samme be s t emmeLae r som ovenfor nævnt gælder og
så for fartøjer, der kun får lodsvejledningo

Kystgennemsejlingsåbningerne indenfor pille l og
indenfor pille 4 og land må ikk~ benyttes~

Far-t ø je r , der udenom patrouillebådenes kontrol for
søger at sejle gennem disse løb, må anses for mistænkelige~

Storstrømsbroeno
For yderligere at f or øge bevogtningens effektivitet

bestemmes herved, at lodsningen gennem Storstrømsbroen kun
må foregå gennem de tre brofag, således at det nordligste
bue fag fortrinsvis benyttes af vest gående skibe, og det
sydlige buefag fortrinsvis af østgående skibeo

Det midterste buefag må kun benyttes af østgående

skibe, samt af vestgående skibe, hvis tophøjde gør det
påkrævet. I sådanne tilfælde må gennemsejling kun finde
sted, når gennemsejlingsåbningen ikke samtidig benyttes af
østgå ende skibe o

Den frie gennemsejlingshøjde ved middelvandstand er:
i det midterste buefag 26 m, og i det nordlige og sydlige
buefag 25,5 ml>
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Den fri e ge nne ms e j l i ngs br e dde er : i det midt erste

buefag 125 m og i det nordl ige og sydlige bue fag 95 mf
Samme best emmels er som ov enfor nævnt gælder også

for fartøjer, de r kun gi ve s lods anvisningo
Fartøjer, der udenom patrouillebådenes kontrol

forsøger at se jle i gennem de øvrige buef ag, må anses for
mistænkelige."

Den 3/7 1940 blev de to so rt e f ort ø jnings bø je r , de r
var udlagt l smlo henholdsvis E. og W= for Lillebæltsbroen,
flyttet ca. ~ sml. nær mere til broen.

Den 9/7 1940 udst edt e lodsdirektorat et følgende for
holdsordre til patrouillebådene ved Lil l ebæltsbroen og
Storstrømsbroen:

"Under flyveralarmtilst and om natten skal de 3 røde
lanterner forud en de øvrige sk ibslys hold es slukked e .

Da det har vist sig vanskeligt for båden e at høre
alarmsirenerne, skal l anternerne derfor i ndt i l videre holdes

konst ant s lukked e e
Sidelant ernerne må med neddæmpet lysstyrke dog be

nyttes, når forhold ene gø r det nødvendigt.

På gr und af denne tot al e mørklægni ng i ndskær pe s , at
der holdes skarpt udkt.g s "

Den 2/9 1940 udst edt e lodsdirekto r at et følgend e sup
plerende forholdsord~e t il p~auill efartøj erne ved Lille
bæltsbroen og storstrømsbroen:

"I tilslutning tillodsd irektorat ets skrivelse L.nr.
1733, journal 331 af 9/7 d. å. me ddeles det, at når omstæn
dighederne måtte gøre det nødvendigt, kan de 3 røde l ant er
ner tændes ganske kortvarigt ved tillægning eller ved nær
melse af anko mmende skibe .

Lant ernerne vil i den anledning blive indrett et t il
elektrisk belysning e f ter toldinsp ektørens nærmere anvisning."

(Lodstvangen ved Lilleb æltsbro en og ved Storstrøms
broen samt lods- og vagtstj enest en ved de omhandlede broer
ophævedes den 13/11 194 4) ~



- 370

VII. Bestemmelser om radiotelegrafering i danske farvandeo

Ved ministeriet for offentlige arbejders bekendt
gørelse af 51 januar 1940 angå ende indsk~nkning af benyt
telsen af radiostationer i skibe og luftfartøjer bestem
tes følgende;

§ lo Radiost ationer i danske og fremmede skibe el
ler luftfartøjer må på eller over dansk territorium kun
korrespondere med danske radiostationer under statens
drift J herfra undtages nød- og ai.kke rhed st j ene ate ,

Offentlig korrespondance over danske luftfarts
stationer er forbudte>

§ 20 Radiotelefonistationer må ikke benyttes til
telefonsamtaler med abonnenter i land over danske kyst
snat Lone r-,

§ 3. Skibs-radiosendere må, når skibet befinder
sig i dansk havn, under ingen omstændigheder benyttes.
Radiostationen skal forsegles ved m~1dighedernes foran
staltning. Ved fiskerkuttere og lignende mindre fartøjer
med radiotelefoniinstallat ion er det dog t il st rækkel igt,
at senderen sættes ud af funktion ved affiring og sammen
rulning af sendeantennen, så længe fartøjet ligger i havn~

Der kan af ministeriet for offentlige arbejder dispense
res fra forsegling for danske skibe i indenrigsk farte

Der skal af skibene træffes de fornødne foranstalt
ninger til, at udsendelserne fra de danske radiofonistati
oner kan aflyttes under mørklægning, jfr. handelsministe
riets bekendtgørelse af 3/9 1939 angående mørklægnings
foranstaltninger i skibe.

§ 4. Det forbydes skibe til ankers eller på anden
måde stationeret udenfor havn at benytte deres radiosen
der, herfra undtages nød- og sikkerhedstjeneste. Fiske ~

kuttere og lignende mindre fartøjer med radiotelefoniinstal

lation skal nedfire og sammenrulle senderantenneno
§ 5g Brug af radiosender angående andre forhold end

skibets egen tjeneste er forbudt på dansk territorium,
for danske skibe tillige udenfor dansk territ=rium& Privat
korrespondance må kun befordres efter førerens bestemmelse
og kun i meget presserende tilfældeo Retransmissicn mellem
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danske skibe er tilladt e
_____ 1'

Ved bekendtgørels e af 2l'marts 1940 foretoges føl
gende tilføjelse t il ovenstående § 5 i sidste punktum~

"Under særlige forhold kan a l brug af radiosender
i danske skibe på og udenfor dansk territorium forbydes
undtagen i nødstilfældeo Når forbud udst edes, skal sende

ren fo rsegle s o"

Bekendtgørelse af 16 lapril 1940 angående Deponering
af radiosendeanlæg i luftfartøjer og visse skibeo '(Uddr ag ) :

"Radiosendeanlæg herunder sendearrt enne , omformer
o.lign~ i alle danske skibe under 500 registertons brutto,
passagerskibe, hvis passagerantal er fastsat til 200 passa~·

gerer eller derover dog undtaget, samt i danske luftfar
tøjer skal omgående eller straks ved første ankomst til
dansk havn deponeres hos de danske toldmyndighedero

For luftfartøjer kan der af ministeriet for offent
.lige arbejder dispenseres fra ovenstående bestemmelser.

______ ,t.

----~- - - -
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VIII. Bestemmels er v edrørende f iskeri msm,

Ved besætt el sen den 9 ' 2.pril 1940 var fø lgende be<'" '
stemmelser angående forbud mo d fiskeri i viss e fa rvands om

råder i kraft ~

l. Sunde~: Handels mi n i st er i ets bekendtgøre lse af Zt."/ 9 1939
% bilag l8/till. (se bilag nr . 18 )

2. St o r~ Bælt og Lil l~ BæJ.t g Handelsministe ri ets bekendt -
o/a bilag 19/till. gørelse af 28/ 11 1939 (s e bil ag nr , 19) 0

Endvidere var fisk eri f or budt i d e spærrede el le r

forbudte sejlområder (s e tillæg , afsn i t 1)0

A. Store Bælt og Li~le B~lt~

Ifølge en meddelelse f ra det t ysk e gesandtskab af

14'april 1940 var f i ske r i og opankring f orbudt på gr und
af minefare i Store Bæl t :_.... .

I området mellem breddeparallellerne 55017' No og

55 0 22 ' Eo skibsfart uhi ndret" (E. f.S. nr. 18/1327 1940);

i I!.~)l e Bæl t :
I området mellem me ridiane r ne 90 47 ' Eo og 905l i Ea

Syd for en linie mel lem punkter ne 55033 ' r9 N. p 9°47: Ea

og 55°36',1 No , 9° 51 1 Ea Ski bsfart uh indret (E.f. Sø nro

18/1328 1940) t>

Lille Bælt s s-lige d el ~ For bud mod fiskeri me vo ophævet o

(E.f.S. nr. 28/1815 af ?-6/6 1940) 0
Und er henvisning t il E.f.S. nr o 4/ 201 19 40 meddele s ,

at bestemmelserne i § l, pkto 2 angå end e forbud mod fi ske
ri, opt agning a f sten , sand ocln i Li lle Bæ~t på dansk sø
territorium indenfor et områd e, der mod nord begrænse s af
en linie fra fyret på Mommar k havns dækmole til Skjoldnæs
fyr og mod syd af en linie fra Gammel Pøl fyr t il pladsen
54°54',5 N. , 10°09',5 Ea og derfra af bredd eparallellen
54°54',5 N. til kyst en af Ærø e r ophævet. (Se t i l l æg , a f 
sn it I , pkt , 3, side 325).

B. Skagerrak og Kattegat o
Ifølge oplysninger , der var i ndgået til landbrugs

ministeriet (skrivel se af 30/ 5 1940) var nedenstå ende søom-
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råder i Skagerrak og det nordlige Ka t.t agat spær ret for

fiskeri:
l. Området i Sk.§:E@!,r ak bel i ggend e mel lem l i nie r dragne

5 sml. ves~ for lini en LO~Q1erg - Lindes~~~ og 10 sml.
østen for linien S~ndnæs Ha~ .1 JTlækkerø ,;t~

2. Området i Kat~K~}. øst en f or §ka.g§.!ls E--pynt s l ængde
grad mell em breddeparal l ell er ne 5703 5 ' N ~ og 57°50: Eo

Det unde r pkto l nævnt e område måt t e i kke på nogen
måde besejles; me dens det i det und er pkt ~ 2 nævnt e område
var f ,:;rbudt at udøve nogen a rt af fiskeri s' medens passage
var tilladt o

Skagerrak~ Advars el f or f i sk e re = (E.f ,S. nr. 17/685 1941)0
l. Der advares i mod at fiske indenfor området~ der begræn

ses af linierne: Ligde~ - Lodbjerg og Flækkerøy ca ~

5S004 t Nos 8°01 ' Eo - Sandnæs Ha~ cau 57°10' No, 8°58' Eo
samt indenfor en af stand af 10 sml o Eo for sidstnævnte li
nie: Flækkerøy - Sandnæs Hag eo Endvidere advar es det imod
at fiske E. for meridian en gennem Skag~Q mellem breddepara ~

lellerne: 57°35' N= og 57°50 1 No -----
Fiskere 9 der ikke f ølger diss e advar s le r , udsætter

sig for at blive opbragt af de militære myndi ghed ero

2. Nqrske fiskere skal for at fiske ha ve skriftlig tilla
delse fra de ~sk~ militære myndigheder, d ansk~ fiskere
skal have tilladelse fra de dans ke civil e mynd i gh edero

Det er fiskere forbudt at ha ve r adioanlæg om bord Q
Under sejlad& på frigivne ruter el l e r under udøvelse

af fiskeri kan der ikke ga r ante re s absolut sikkerhed for
minefare.

C. Bekendtgørelser angående for}:md mod ankr i ng og fiskeri
i visse områder i danske fa r vandeo

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 18/5 1940
blev det før besættelsen (bekendtgørels e af 28/11 1939)
givne forbud mod fiskeri, optagning af st en, sand o.l. i
visse områd er i Store .~ælt på dansk søterritorium opr~vet

for så vidt angå; området mellem breddeparallelerne 54°50',5
N. og 54°47',5 N.



- 374 --

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 20/6 1940
ophævedes bekendtgørelse af 28/11 1939 angående forbud mod f iske

ri msv , i visse områder af §:t!.or e .Bæl t og Lille Bæl t o

Ved handelsmin isteriets bekendtgørelse a f 4/9 1940
blev det forbudt at udøve enhver art af fisker i og at optage

sten, sand o.le i et område (øst f or Sk~~)s de r mod nord
begrænses af breddeparallellen 57 °50~ N ot mo d syd af bredde
parallellen 57°35 ' No , mod vest af me ridianen gennem Gren ens
E-pynt og mod øst af svensk territ or ialfa rvand e

Ved handelsminist eriets bekendt gørel se af 18/3 1941
blev det forbudt at ankr e og a t udøve enhver art af fiskeri
samt at optage sten, s and ool ~

l. i et område (øst f or ~ornhol~), der begrænse s '
mod nord af breddeparallellen 55°01',13 N ~,

mod syd af breddeparallellen 55°00 1,0 N. ,
mod øst af meridianen 15011 ' 70 E, og
mod vest af kystens

2. i et område (vest f or Bornholm ) 1 der be grænse s af linier-
ne gennem føl gende punkte r :

ae 55°11' .o N. , l4° 40 ' rO Ea
b. 55°11',0 N· r 14°42 ' . 3 Eo

c. 55°08',5 Ne , 14°40' ?O E.
d. 55°08' ,5 N. , 14 042 i >5 E?

Ved hande lsmi nist eriets beke ndtgør el se af 27/ 3 1941
§ 2 (se tillæg, afsn i t I I , s i de 37", ) bl ev det f orbudt at
ank~ samt at udøve enhve r a rt af f i sker i i et nærmere angi 
vet område i den nordl i ge del af Sund~i ved Ellekil~e Hage ~

Ved handelsministeriets bekendtgø r else af 7/5 1941
./ o bilag 20/til. (se bilag nr. 20) blev det forbudt a t ankre og at udøve en

hver art af f i sker i , he rf ra dog undt a get f iske r i med fast 
stående redskab, s amt at opt a ge st en , sand 0.10 i vi s s e om
råder i nedennævnte fa r vandsområde r :

l. Nord f or Frederikshavn .
2. Ved Skagen~

3 c Syd for Sæby"

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



- 375 -

4. Ved Sjællands rev.

5. Ved Hornbæk

6. Ved Bornholm; syd for Hasle c

7. Ved Bornholm, nordøst for Dueodde.

8. Ved Bornholm, vest for Dueodde.

9. Ved Bornholm i Mølle bugt o

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af ?-7/8

1941 blev .grænserne for område 6) syd for Hasle og 7)

I/O bilag 21/till. ~;9øst for Dueodde (se bilag nr. 21) lidt ændrede. End

videre blev der tilføjet et nyt område 10) i Lille Bælt,

øst for Fredericia~ Desuden blev al sejlads, udøvelse af

fiskeri samt opankring forbudt i et område i den sydlig~

del af Lille Bælio

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 8/12 1941
blev al udøvelse af fiskeri med slæberedskab samt opankring

forbudt i et område (ved Hirtshals), der begrænses af lini
erne gennem følgende punkter:

l. 57°36',0 N., 9°58',5 E~

2. 57°42',5 N., 9°57' ,5 E~

3.57°40',5 n. , 9°46',5 E~

4.57°34',0 N., 9055',0 Ec
(E.f.S. nro 1/139 1942).

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 9/12 1941

foretoges følgende ændring i bekendtgørelse af 27/8 1941

angående forbud mod sejlads, arkring og fiskeri i visse
områder i danske farvande:

1I§ l pkt , 5 affattes således:

5. Ved Hornbæk

a. 56°0',3 N., 12°31',0 Eo

b. 56°06',8 N., 12 033',1 Eo
c. 56°07',5 No, 12°28',0 Eg

d. 56°05',7 N., 12°27',7 Ee"
1..:

42
Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 11/6~phæve-

des det ovenfor i bekendtgørelse af 27/8 1941 nævnte forbud
mod al sejlads s fiskeri og opankring i et nærmere angivet
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./. bilag 22/till. område i den sydlige del af Lille Bælt (se bilag nr. ?2)

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 6/7 1942
./. bilag 23/till. (se bilag nr. 23) udstedtes fo~bud mod al udøvelse af fi

skeri samt opankring i et nærmere angivet område i Lill~

Bælt (Åbenrå fjord) o

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 10/7 1942
ophævedes det ovenfor i bekendtgørelse af 27/8 1941 nævnte
forbud mod ankring og fiskeri i området 3) §Xd f9r Sæby

0/' bilag 24/t ill. (se bilag nr. 24) o

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 29/9
tt 1942 ændredes grænserne for det i ovenfor i bekendtgørelse

af 27/8 1941 nævnte område 7) ved Bornholm, nordøst for

l/ Obilag 25/till. ~eodde (se bilag nr. 25)0

Den 15/10 1942 udstedte handelsministeriet en ny
'/ 0 bilag 26/t1ll. bekendtgørelse (se bilag nr. 26) angående forbud mod sej

lads, ankring og fiskeri i visse områder i danske farvan
de. Denne bekendtgørelse ophævede bekendtgørelsen af 27/8
1941 m.fl. Efter den nye bekendtgørelse var ankring, en
hver art af fiskeri - undtagen fiskeri med f aststående red
skaber - samt optagning af sten, sand o.l . forbudt i nær
mere angivne områder i nedennævnte farvande:

l. Nord for Frederikshavn3 6. Ved Bornholm nordøst for Due-
od de ,

2. Ved Skagen. 7. vest for Dueodde.
3. Ved Sjællands r e v . 8g i Mølle bugt.
4. Ved Hornbæk. 9. I Lille Bælt, øst for Frede-

ricia.
5. Ved Bornholm syd for Hasle"

Endvidere blev al udøvelse af fiskeri samt opankring
torbudt i et nærmere angivet område i Åbenrå-fjord.

Endelig indeholdt bekendtgørelsen forbud mod sejlads
og ophold af civile skibe, fartøjer og både af enhver art
indenfor et med bøjer afmærket område nord for Mel by.

-~----------------------------"
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Ved bekendt gørelse af 12/.~ 19 43 blev det endvidere
forbudt at ankre og at udøve fiskeri og at optage sten,
sand o.l. i nærmere angivne områder i Sundet øst for Tre

'/0 bilag 27/t1l1. kroner og i Nyborg fjord ved Slipshavn (se bilag nro 27)g

Ved bekendtgørelse af 11/3 1943 ophævedes det oven
for i bekendtgørelse af 15/10 1942 givne forbud mod
ankring og fiskeri i et område i Lille Bæl t øst for Fre
dericia.

'/ ' bilag 28/tUl.

e

Den 27/5 1943 udstedte hand elsministeriet en ny
bekendtgørelse angående forbud mod sejlads, ankring og
fiskeri i visse områder i danske farvand e (se bilag nr. 28).

Ved denne bekendtgørelse, der ophævede en række tid
ligere udstedte bekendtgørelser, fastsattes indskrænkninger
i adgangen til sejlads, ankring og fiskeri m.v. i visse
nærmere angivne områder i nedennævnt e farvande:

I. Nordsøen og Ska gerrak c

A. ved Blåvand,
B. ved Hirtshals ~

II. A. ved Thi st ed havn;
B. ved Hanklit .

III. Kattegat.
A. øst for Skagen
B. ved Skagen, Frederikshavn og Sjæl l ands rev:

l. ved Skagen,
2. nord for Frederikshavn,
3e ved Sjællands reve

C. ved Sjællands nordkyst (Melby).

IV. Sundet.
A. ved Hornbæk,
B. ved Ellekilde Hage,

C. øst for Trekroner,
D. Stevns - Falsterbo~

V. Store Bælt o

i Nyborg f jord
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VIe L=hlle Bælt,

i Åbenrå fjord ..

VII. øst e rsøerl:,o
l. ved Bornholm syd f or Hasle,

~ .. ved Bornholm nordøst for Dueodde ,

3. ved Bornholm vest for Dueodde,

4. ved Bornhol m i Mø l le bugt ;

Ved handelsministeriets bekendtgørelse af 26/7 1943
0/ ~ bilag 29/till. (se bilag nr. 29) blev det forbudt at ankre og at udøve

enhver art af fiskeri - herfra dog undtaget fiskeri med
faststående redskaber - samt at optage sten, sand 0 01.
fra mørklægningens begyndelse til dens ophør i et nærmere
angivet område i Sundet udfor Københavns havn.

NB. Bekendtgørelser angående @:Qbringel~e ~t bund g§:..r!l er
ikke medtaget ..

D. Bekendtgørelse om mærkn~af fiskerfartøj er i Nor dsøen .
Handelsministeriets bekendtgørelse af 22/7 1942 (uddrag):

"Under sejlads i Nordsøen skal ethvert dansk fisker
fartøj på taget af styrehuset have påmalet det danske natio~

nalflag og henover dette fra sid e til side det pågældende
fartøjs havne-kendingsnummero

Det påmalede f l ag skal være så s t ort som muligt, og
havne-kendingsnummeret skal være udført i stores fra luften
let synlige sorte bogstaver og tal~

Det således pårral ed e flag og havne-kendingsnummer
må uden for havn ikke være tildækket. i l

Ovenstående bekendtgørelse af 22/7 1942 ændredes
ved bekendtgørelse af 28/11 1942 til følgende (uddrag):

"Under se jlads i Nor ds øen skal ethvert dansk fisker
fartøj på taget af styrehuset have påmalet det danske natio
nalflag og agten for ell er foran for det t e fra side til side
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det pågældende fartøjs havnekendingsnummer~

Det påmalede flag og havne-·kendingsnummeret skal være
let synligt fra luften. Havne-kendingsnummeret skal være ud
ført i sorte bogstaver og tal på lys baggrund ,

For så vidt styrehusets tag ikke er tilstrækkeligt
stort til, at såvel flag som havne-kendingsnummer kan påma
les dette i fornøden størrelses kan havne-kendingsnummeret på
males en i umiddelbar forbindelse med den agterste eller for
reste kant af styrehusets tag anbragt plade o

Det således påmalede flag og havne-kendingsnummer
må udenfor havn ikke være tildækket cif
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IX. Bestemmelser vedrørende ~~sejladsp

Bekendtgørelse om midlertidigt f or bud mod lysts e~

~s i Øresund m~vQ og om foranstaltninger til sikrigg
mod uberettiget brug af mindre f artøJ§..!> (Justitsministe
riets bekendtgørelse af 9/5 1940 og E. f. S. nro 22/1522
1940) • (Uddrag) Q

Il§ l. Lystsejlads, he runde r sejlads med mot or både og r...obåde
forbydes i Øresun~ fra Gilbjerg ~ov~~ til St evns 9 i Fak~

Bugt, Smålandsfarvandet E ~ fo r Storstrømsb roen samt i ø st~

~ langs Mørrs og Falsters kyster i ndtil Gedser (sidst
nævnt e ind be fat tet ) Q

Endvidere forb ydes lystsejlads fra Isef j or den ud i
Kattegat.

§ 2. Undtaget fra forbudet i § l er sejlads med egentlige

kaproningsbåde •
Vedkommende politimester - i København politidirektø

ren - kan derhos meddele dispensation fra forbudet o

Den i henhold til stk ~ l og 2 tilladte sejlads må kun
finde sted i tiden fra solopgang t il solnedgango

Kaproningsbåde skal holde sig i ndenf or en afstand af
1000 m fra kysten o

Ved meddelelse af de i stk3 2 omhandle de dispensationer
fastsætter politiet de be t LngeLser-, der i hvert enkelt til
fælde skønnes at være fornødne, derunde r i ndenf or hvilken
afstand fra kyst en vedko mmende f a r tøj må holde sigo

§ 3. Såvel lyst bå de af enhve r art som b r ugsfa rtø jer under
20 register-tons brutto, der be finder sig indenfor de i
§ l, stk. l, nævnte områder samt indenfor strækningen fra
Gilbjerg H~~ til Hundest e d (sidstnævnte indbefattet),
skal, såfremt de ikke er under stadigt tilsyn, sæt t es i en
sådan stand eller fortøjes eller anbringes på en sådan måde,
at de ikke vil kunne tages i brug af uvedkommende personer.
Denne forskrift vil f.eks. kunne opfyldes ved fjernelse af
årer eller sejl, ved at lænke båden med lås til fortøjnings
pæl eller bolværk, ved at gør e motoren ubrugbar eller ved
opbevaring af fartøjet på aflåset sted ?

De i stk. l nævnte fart ø j e r må i kke be fordre passage
rer uden politiets tilladelse~
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§ 4. Overtrædelse af de i denne bekendt gørelse givne be 
stemmelser straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil

2 år.

§ 5. Denne bekendtgørelse træder straks i kraft o il

Under henvisning til ovenanf ørte bekendtgørelse
af 9'maj 1940 fastsatte justitsministeriet under 10!juni
følgende regler for, i hvilke tilfælde dispensation med
hensyn til sejlbåde burde meddeles:
"I. Tilladelse til sejlads i Øresund mellem Københavns havn
og Rungsted bavn bør i almindelighed meddeles danske stats
borgere, der i mindst l år har været medlemmer af klubber
under "Dansk Sejlerdaglfs såfremt andragendet anbefales af
vedkommende klub. og der ikke foreligger politiet noget be
kendt, der taler mod meddelelse af tilladelse til den pågæl
dende.

Som vilkår for tilladelsen skal alt i d stilles følgende

bet ingel se r:
l. Sejlads udfor Amagers kyst er forbudt .
2. Sejlads må kun finde sted i tiden fra solopgang til sol

nedgang.
3. Sejlads må kun f inde sted fra havn til havn. Opankring

på åben kyst om natten er forbudt t
4. Sejlads må kun foregå indenfor en afst and af 2500 m fra

kysten.
5. Passagerer må ikke befordres uden politiets t illad el s e ~

6. Tilladelsen, der kun gæl der indtil videre, skal altid
medbringes under sejladsen og vil blive tilbagetaget i
tilfælde af overtrædelse af de pågældende bestemmelser.

II. Endvidere kan vedkommende politimester (politidirektø
ren), når særlige grunde taler derfor, meddele tilladelse
til sejlads til personer, om hvis pålidelighed der ikke kan
være tvivl, selvom de ikke er medlemmer af klubber under
"Dansk Sejlerdag", samt til sejlads udenfor det under I~

nævnte farvande Som vilkår for sådan tilladelse bør der stil
les de under afsnit le som l - 6 nævnte betingelser~

___________________ 11 (Cirkulære t il pol it id irekt øren i Kø-
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benhavn og politimestrene på Sjælland og Lolland-Falster) o

Den ovenfor anførte bekendtgørelse fra justitsministe
riet af 9/5 1940 blev ophævet ved dette ministeriums b ekend't-...

gørelse af 25/4 1941 om midlertidig begrænsning i adgang
til sejlads i Øresund ms v , og om foranstaltninger til s Ile

ring mod uberettiget · brug af mindre fartøjer (se bilag rrr ,

30) •

I tilslutning til bekendtgørels en af 25/4 1941 ud
stedte justitsministeriet et cirkulære af s.d. til politi
direktøren i København og politimestrene på Sjælland, Lol
land-Falster og Bornholm (se bilag nro 31).

De af politimestr~ne udstedte politibekendtgørelser
vedrørende sejlads til og fra samt udfor visse lokale kyst
område r eller kyststrækninger med sejl- og motordrevne fi
skerfartøjer samt lastfartøjer og lystfartøjer under 20 re
gistertons brutto er ~ke medtaget hero
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l . Meddelelse fra den tyske rigsregering

2. 7æl1esskrivelse af 9/4 19~0 fra krigs
ministeriet og marineministeriet til
hærens og søværnets afdelinger mof1~
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l
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5a.
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Søværnskommandoens skrivelser af 25/7 ,
1940, 11/7 1941 og 31/3 1942 med direk
tiv for anvendelse af våben fra søvær
nets skibe mod fremmede luftfartøjer,
orlogsskibe eller orlogsfartøjer o·. e.

Marineministeriets skrivelse af 10/9
1940 vedrørende tjenstlige besøg mel
lem tyske og danske orlogsskibe i dan-
ske farvande ••. •••• .••• o ••••••• o • o • C o

Marineministeriets skrivelse af 8/10
1940 vedrørende fornyet aftale med
den tyske Marinebefehlshaber 'Danemark
om tjenstlige besøg mellem tyske og
danske orlogsskibe i danske havne ••••

Marineministeriets skrivelse af 24/11
1941 vedrørende fornyet aftale med den
tyske Marinebefehlshaber Dånemark om
tjenstl ige be søg mellem t yske og dan
ske orlogsskibe i danske havne ø •••• ~.

Søværnskommandoens skrivelse af 11/5
1940 om, at samtlige kanoner i oplag
te skibe skal gøres midlertidig ubru-
gelige a e •• " " • e , • • ~ • e •• o • c ~

Fordeling af søværnet s skibe under
oplægning under kystflåden ••••• O •• ·.~

Oversigt pro 1/5 1940 over skibenes op-
lægningstilstand ~ •••. •• c . ~ ••• c •••••• o

Chefen for kyst flådens bestemmelser af
22/ 5 1940 vedrørende divisionernes op
~aver og tjenesteordning m.ve co ••••• 0

6

6

6

6

1 ()

11

11

11

10. Flådestationsordre for divisionerne
nr o l •. .. . ... . tJ • • • • • • • • • IO " • • • c • • • • • C' t' 25

l l . Flådestationsordre for divisionerne
nr. 2 et c • •••••• •• • e " • t •• Cl C' 25
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18 .
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19.
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Chefen for kystdefensionens skrivelse
af 9/4 1940 til s amtlige kystd efensio
nens fort er og værker vedrørende
overlevering til den tyske værne magt

Kystbe vogtningsordre nr , l (uddrag)

Søværnskommandoens direktiv af 23/4
1940 for luftmarinestationerne Køben
havn's og Avnø's eventuelle aflevering
til den tyske krigsmagt ~ •• • •• v • ••••••

Oversigt over luftfartøj ernes tilstand
og fordeling ved apr i l måneds udgang.
(Uddrag af chefen for flyvevæs enets
ra.pport af 21/5 1940 nr, 319) c ø ••• f f'

Rapport af 21/5 1940 fra forbindelses-
officeren på Anholt • ••••• ••• •••• • •• ••

Rapport af 20/5 1940 fra forbindelses-
officeren på Iæsc .. • • • • •••• •••• • • • o • ,

Marineministeriets skrivelse af 25/9
1940 (j .nr.597/l939) vedrørende den
danske minetjenestes organisation

Oversigt over minestrygninger i dan-
ske farvande ., • • • • •. • • •• • • • • • •. • • • •• o •

Fortegnelse over skibs- og fa rtø j s ma
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underlagt flåde stationen; divisioner-
ne • .. . . . 'lJ ••••• " • •• •••• e •• • ~ "' • • • ~ •••• ~

Marineministe riets skrivels e af 29/4
1940 med alm. fo rel øbig r etningslinie
i mulig påkommend e t ilfæld e f hvor
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re re r • c e- ~ • e l' e I ... , r • e •• e , I; Q l.!' ~ • ., •••• O Cl • O

Marineminist eriet s skrivelse af 19/6
1940 vedrørende myndighed til a t pålæg
ge straf uden dom ved oplagt skibsmate-
rie l i provinsen •• • • •.••• •••••••••• • • •

Marineministeriets skrivelse af ~7/ll
1940 vedrørend e myndigh ed til at pålæg
ge straf uden dom ved oplagt skibsmate-
rie l i provinsen lf" '" c • ••••••• (> e • • e e • Q
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Kongelig anordning af 2/10 1940 angå
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skibe og luftfartøjer u o • •• c ~ •• < o ••• o
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Marineministeriets skrivelse af 28/11
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Bilag nr. 1/1940.

Meddelelse fra den tyske rigsregering~

Rigsregeringen anmoder den kglc danske regering
om straks at træffe de efterfølgende forholdsregler:

l. Opråb fra regeringen til folk og krigsmagt om at
undlade enhver med stand mod de tyske tropper ved besæt
telsen af landet.

2. Befaling til den danske krigsmagt om at optage for-
bindelse med de indrykkende tyske tropper og sammen med de
tyske ledere at træffe fornødne foranstaltninger til
loyalt samarbejde.

De danske tropper forbliver i besiddelse af deres
våben, for så vidt deres optræden tillader dette.

Som tegn på villighed til samarbejde må der fra
de militære etablissementer, når de tyske tropper nær
mer sig, vises hvidt parlamentærflag foruden nations
flaget.

Forbindelsesofficerer sendes

~ til chefen for de i hovedstaden indrykkende tyske
tropper (officerer fra hær, flåde og luftværn),

~ til cheferne for de lokale troppestyrker,
omvendt vil den tyske chef stille forbindelses
officerer til rådighed for de danske chefer.
Forbindelsesofficerernes opgave er at sikre sam
arbejdet og at hindre sammenstød mellem danske
og tyske tropper.

3. OverladeIse i uskadt stand af de militære anlæ~

oS etablissementer, særlig kystdefensione~værker,
som af de tyske tropper skønnes nødvendige for at sikre
Danmark mod en ydre fjende.

4. Nøjagtig meddelelse om de af den danske regering
udlagte minespærringer.

5. Gennemførelse af fuldstændig mørklægning af det
danske område fra den første besættelsesdags aften.

6. Uskadt oprettoldelse og sikring af driften af
kommunikations- og efterretningsmidler~ herunder vej
netteto
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Jernbaner, indenrigsskibsfarten og kystfarten

samt efterretningstjenes~~stilles til rådighed for

de tyske besættelsestropper i det omfang som bliver

nødv end igt for de tyske t ropper og dere s forsyning.

1. Forbud_mod at såvel krigs- som handelsskibe be-

gi ve r sig til udlandet og forbud mod al flyyningo

Frigivelse af sktbaf'c rb tnd e.Lsen t il tyske havne

og neutrale østersøhavne forbeholdes~

8 . Gennemførelse af en foreløbig spærring af såvel

person- som godstrafik mellem Danmark og Sverige (af

brydelse af færgeforbindelsen) o

Genoptagelse af forbindelsen og kravene vedrø

rende dens kontrol forbeholdes.

9. Opretholdelse af den sædvanlige vejrtjeneste, som

st i lles til rådighed for de tyske besættelsestropper,

Bekendtgørelse af meddelelser vedrørende vejret

bort f alder e

10 . Suspendering af enhver efterretnings- og postfor-

bindel s~ med udlandet a ~ søve jen.
Efterretnings- og postforbindelsen med østersø

staterne indskrænkes til bestemte forbindelser og kan

efter anmodning af besættelsestroppernes chef stilles

under kontrol .

Den via England gående forbindelse med Færøerne,

Island og Grønland vil ligeled es være at eu spendez-e ,

ll. Meddelelse til pressen og radioen om kun at brin

ge meddelelser af militær art med den tyske værnemagts

sanktion.
Radiosender til kundgørelse fra den tyske chef

stilles til rådighede

12 . Udførselsforbud for alt krigsmateriel fra Dan

ma rk til udlandet.

13 o Videregivelse af alle d en kgl. d anske regering

som følge af de foregående punkter udgå end e opråb og

befalinger må , for så vidt radio benyttes hertil , kun

finde sted i kode - i en for Tysklands fjender ube-

l
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kendt kodeo
Frigivelse af offentlig radiering over radiosta

tionerne forbeholdes chefen for besættelsestropperne~



Bilag nr. 2/1940~

lællesskrivelse af 9/4 1940 fra krigsministeriet og ma
rineministeriet til hærens og søværnets afdelinger m.fl.

l . Etter at tyske tropper i nat har overskredet den
danske grænse og har gjort landgang forskellige steder,
har den danske regering besluttet:
~ enhver modstand mod de tyske tropper ved besættel

sen af landet skal undlades~

!i dert danske krigsmagt skal optage forbindelse med de
indrykkende tyske tropper og sammen med de tyske ledere
træffe fornødne foranstaltninger til opretholdelse af
gnidningsløst forhold.

2. Den danske krigsmagt forbliver på dette grundlag
i besiddelse af sine våben~ Gensidig hilsepligG mellem
den danske og tyske værne magt s personale i uniform iværk
sættes.

, . Forbindelsesofficer skal afgives af chefen for
Jydske Division og af vedkommende garnisonskommandanter
m.fl . til cheferne for de lokale tyske troppestyrker,
ligesom den stedlige tyske chef vil stille forbindelses
officerer til rådighed for vedkommende danske chef Q

Forbindelsesofficerernes opgave er at sikre opret 
holdelsen af det gnidningsløse forhold og hindre sammen
stød mellem danske og tyske tropper~

4. Militære anlæg og et abl i s s ement er ) he~under kyst-
defensionens værker samt flyvepladser, vil efter r~rrnere

ordre blive ~verladt de tyske tropper~ Samtlige anlæg
og etablissementer skal opretholdes eg afgives i uskadt
stand .

5. Fuldstændig mørklægning af hel e det danske områ
de gennemføres fra i aften og indtil videre; fyrbelys
ningen er dog undtaget~

6. Kommunikations- og efterretningsmidler~ herunder
vejnettet, skal opretholdes uskadt.

7. Al flyvning er forbudt.
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84 Det er forbudt såvel krigsskibe som handelssxibc

uden særlig tilladelse at afgå til udlandet, ligesom der

foreløbig er spærret for såvel person··, som godstrafik

mellem Danmark og Sverrigv

9, Enhver efterretnings- og postforbindelse med ud···

Land et ad ~; 0 "; ' C j en er forbudt C)

lO" UdsendeJ.se fra dan sk e regeringsmyndigheder af be-

falinger og ligne~de skal - for så vidt radio benyttes 

f i nde sted i en for Tysklands medstandere ukendt kcd e ,

A l s i n g A n cl e r s e n,



Bilag nr. 3/1940.

Søværnskommandoens skrivelse af 26/7 19~0 med direktiv

t2.!:-anvandelse~"'.fvåben fra søværnets skibe mod fr emmed e
luftfartøjer , orlogsskibe eller or1ogsfartø jer .

26 f j ul i 1940

Til

kystflåden Q

Søværn skcmmand oen meddeler herved kystflåd en fø l-o
gende:

Dtrektiv. -
for

~ndelse af våben fra søværnets
skibe mod fre~mede luftfaTtøjeri
orlogsskibe eller orlogsfart~~

1. Våbnene må fra søværnets skib e kun anvendes mod

fremmede luftfartøjer~ orlogsskibe eller -fart ø j e r~ når
det er utvivlsomt 9 at disse retter angreb med anv endels e

af våben mod det pågældend e skib, og dette a l t så handler

i nødværge.

2. Det skal absolut undgås ved fpeks . demonstrativt

tydelig bemanding af skytset at provokere et angr eb fra
fremmede luftfartøjer: orlogsskib e eller --f artøjer"

3. Det skal omgående ad hurtigst e vej indberettes til
søværnskommand~en , hvis våbnen e anvende s mod fremmede luft
fartøjer , skibe el le r fartøjer~ idet a l le nødvmdige op

lysninger angives~

Dette meddel es herved kystflåden til ef te r r et n i ng
og iagttagelse samt videre bek endtgørelse for underlagt e

enhader-,

Briand de Crevecoeu~

fg ~

NB. Nyt direktiv udstedt den 11/7 1941 og den 31/3 1942

(se bilag nr~ 3a/1940 og 3b/1940) ~



Bilag nr. 3a/1940~

Søværnskommandoe~krivelseaf 11/7 1941 med direktiv
for anvendelse af våben fra søværnets skibe mod fremmede

luftfartøjer, orlogsskibe eller orlogsfartøjero

København, den ll'juli 1941

Fa rt ral igt <

D:i.rektiy
for

anvendelse af våben ffJl....§..Ø..Y..~t~_

~kibe mod fremmede luftfartøjet~

orlogsskibe eller orlogsfartøje~

l. Våbnene må fra søværnets skibe k~ anvendes mod frem
mede luftfartøjer t orlogsskibe eller -fartøjer, når
det er utvivlsomt) at disse retter angreb med anven
delse af våben mod det pågældende skib, og dette alt

så handler i nødværgeo

2. Det skal absolut undgås ved foeks~ demonstrativt ty
delig bemanding af skytset at provokere et angreb

fra fremmede luftfartøjer, orlogsskibe eller -far

tøjer.

3. Det skal omgående ad hurtigste vej indberettes til
søværnskommandoen, hvis våbnene anvendes mod fremme
de luftfartøjer, skibe eller fartøjers idet alle

nødvendige oplysninger angives c

4. I havne og indenfor områder , hvor tysk anti-luftskyt s
er opstillet, må søværnets skibe under eventuel luft

angreb ikke anvende deres våben,

Dette meddeles herved til efterretning og iagttagel

se med bemærkning om ; at det af søværnskommandoen under
26'juli 1940 fastsatte direktiv for anvendelse af våben

samtidig sættes ud af kraft.
Briand de Cr~vecoeur

fg ~

/ K~H.Paulsen.



Bilag nro 3b/1940.

Søværnskommandoen skrivelse af 31/3 1942 ~d direktiY
tor anvendelse af våben fra søværnets skibe mod fr~

luftfartøjer og orlogsskibe.

København, den 31' marts 194?

Direkt iv--_.._"- --

10Journ.nr r M. 12 /1940~

for
anvendelse af våben fra søværnets
skibe mod fremmede luftfartøjer og

.Q.rlogsskibe.

l. Våbnene må fra søværnets skibe kun anvendes mod fre mme
de luftfartøjer og orlogsskibe i når det er utvivlsomt y

at disse retter angreb med anvendelse af våben mod det
pågældende skib, og dette altså handler i nødværge.

2. Det skal absolut undgås ved f~eks~ demonstrativt tyde
lig bemanding af skytset at provokere et angreb fra

fremmede luftfartøjer eller orlogsskibe e

,. Det skal omgående ad hurtigste vej i ndberettes til sø
værnskommandoen, hvis våbnene anvendes mod fre mmede
luftfartøjer eller skibe, idet alle nødvend i ge oplys-

ninger angives.

4. I havne hvor tysk anti-luftskyts kan bringes i virk
somhed ligesom også indenfor andre områder, hvor tysk

anti-luftskyts kan bringes i virksomhed må søværnets
skibe under eventuelt luftangreb ikke anvende deres

våben~

Dette meddeles herved til efterretning og Lagt «

tageIse med bemærkning om, at det af søværnskommandoen un

der ll'juli 1941 fastsatte direktiv for anven del se af

våben samtidig sættes ud af kraft.

sign. Vedel.

/sign. Nyholm~



Marineministeriets skrivelse af 10/9 lQ40 vedrørende
tjenstlige besøg mellem tyske o~anske orlogsskib~

danske farvand~

Den 10'september 1940 J" l212/1940~

Ministeriet har efter aftale med den tyske "Marine
be f'ehl.shabez- Danemark ll be stemt fø Lgende ved røz-end e t jenst·_·

lige besøg mellem tyske og danske orlogsskibe i danske

farvande:

l. Bestemmelse me i flag- og honnø r-reg.Lemerrc for søvær--

net (kundgørelse B, 33-1939) § 82 g 83, 84 og 85 sættes

midlertidigt ud af kraft i denne f orb Lnde.lse-

2. Komplimentering bortfalder~

3. Besøg udveksles kun mellem førere, skibschefer cg

højere kommanderende, der er søofficerero

4. Inden 24 timer efter ankomst udveksles tjenstlige
besøg mellem den kommanderende søofficer for det ankomne

skib (skibe) og den kommanderende søofficer for de af den
anden nations skibe~ der forinden ankomsten befandt sig

på stedet.
Er de kommanderende søofficerer af lige grad gøres

det første tjenstlige besøg af den sidst ankomneø Er de
kommanderende søoffioerer af forskellig grad~ ~res det
første tjenstlige besøg af den, hvis grad er lavest~

Besøget besvares personligt o Dog kan en flagmand el
ler saluberettiget standermand lade besøg af kommanderende

søofficerer af kapt ajnlø jtnant s·· og sø Lø jtnant sgrad be

svare ved sin stabschefo

5. Der aflægges kun tjenstligt besøg første gang vedkom-
mende skibe mødes under k0mmando af de samme kommanderende

sø office rer.

6. Tjenstlige besøg aflægges kun som følger~

a. Mellem danske orlogsskibe og tyske kommanderende sø
officerer, der fører flag eller dobbeltstandero
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b . Mellem tyske orlogsskibe og cheferne for artilleri-
skibet "Peder Skram" og inspekt ionsskibet "Ingo lf" ~

7. Påklædning ved tjenstlige besøg er~ Jakke med dolk,

8 . Ovennævnte bestemmelser træder i kraft den lSr s ep

tember 1940 kl~OOOO,

Dette meddel e s herved t il eft er r et ni ng og iagttagel-

se .



» i18g nr. 5/1940g

!aripem1ni ste rie~skrivel s e af S/IO 1940 vedrørende
fornyet aftale med den tyske Marinebefehlshaber Dane
ma rk om tjenstlige besøg melle.!!!...1Xske og dansk e ~ ' ) r- '

l ogsskibe i danske havne ~

Den S'oktober 1940. 12
J~ 12 /1940 :-

Ministeriet har efter fornyet aftale med den tyske
Marinebefehlshaber Danemark fastsat følgende midlertidige
bestemmelser vedrørende tjenstlige besøg mellem tyske og
danske orlogsskibe i danske havne:

l . Bestemmelserne i flag- honnørreglement for søvær
net (kundgørelse B~ 33 - 1939) §§ 82, 83, 84 og 85 sæt
tes midlertidig ud af kraft i denne forbindelse~

2. Komplimentering bortfalder.

, . Besøg udveksles kun mellem førere, skibschefer og
højere kommanderende , der er søofficerer, og e f t e r føl

«ende hovedregler :

a . Mellem, på den ~ side, chefen for inspektionsski-
bet "Ingolf" og danske kommanderende søofficerer,
der flJrer gruppechefssta der, og, på den anden
side, alle tyske kommanderende søofficerer for en

flådestyrke eller et enkelt skibe

b. Mellem , på den ~ side, tyske kcmmanc erende søoffi
cerer, der fører admiralsflag, t1kommando~:es.J.:; ,':'.::de!,ll;

"FUhre r st and er ", "flot illenstander" eller "gruppen
stander" (jvfr~ "Taschenbuch der Kriegflotten 1940 II)

og, på den anden side, al l e danske kommanderend e
søofficerer for en flådestyrke el l e r et enkelt skib o

c . De tyske havnebeskyttelsesflotiller (fiskerskibe,
kuttere o.le) ·fa l der ikke ind under besøgsbest emmel-·
serne, s elvom førerbåden fører stander, da diss e
fartøjer ikke egner sig til repræsentative opgavero

4 . Følgende nærme re r egler fastsættes:

a . De i punkt 3 a Ag b omhandlede be søg udveksle s in-o
,-

den 24 timer ef t er ankomsten mellem den kommande-
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rende søo~ficer for det (de) ankomne skib (skibe) og
den kommanderende søofficer for de af den anden nati
ons ~kibe, der forinden ankomsten befandt sig på ste
det.

b . Er de kommanderende søofficerer af lige grad, gøres
det f~rste tjenstlige besøg af den sidst anko mne~ Er
de kommanderende søofficerer af for skellig grad, gø_o
res det første tjenstlige besø g af den, hvi s grad er

lavest ..

c . Besøget besvares personligt. Do g kan en flagma~d e l 
ler salutberettiget standermand l ade besøg af komman
derende søofficer af kapt ajnløjtnants- og s øløjt

nantsgrad besvare ved sin stabschef,

d. Hvis der , før besøg skal a f l ægge s , er uvished om de

kommanderende søofficerers indbyrdes anc i enni tet;
skal denne fastslås ved forespørgsel gennem en ud
sendt subaltern officer (søløjtnant II el l er I) ~

e . Der aflægges kun tjenstlig besøg første gang vedkom
mende skibe mødes under kommando af de samme komman

derende søofficerero

! . Påklædning ved tjenstlige besøg e r i Jakke og dolk.

5. Bestemmelserne i ministeri ets skrivels e J. 1?-12/

1940 af 10 'september d.å ~ udgår~

f ..m~

Briand de Crevecoeur

fg c



Bilag nr. 5aL1940.

Marineministeriets skrivelse af 24/11 1941 vedrørend e

fornyet aftale med den tyske Marinebefehlshaber Dan emark

om tjenstlige besøg mellem tyske og danske orlogsskib e i
danske havne ~

Den 24'november 1941ø 12
J o 12 /l940 ?

I København finder ingen bes øgsudveksling

Ministeriet har efte:c forEyet aftale med den tysk e
Marinebefehlshaber Dånemark fastsat følgende mi.dLe r-t i.di.ge

bestemmelser vedrørende tjenstlige be 3øg mellem tys ke og
danske orlogsskibe i dansk e hav~e gæld e~de f~a den l id e

cember 1941 :

l . Bes't emme Lserzie i honnørreglement for s øværnet (kund»
gere Lse B.33-l939) § 8? til § 85 inclo sæt t e s mtdLer-t Ld Lgt

ud af kraft i denne forbindelse og erstatt es med ned ennævn

te be stemmelser :

2. Krav på tjenstlige besøg har søofficerer af begge

nationer , der fører kommandotegn som følger:

Tysk Dansk

a) Flagge a i Flag,

b) Kommodo re stander b) Eskadre che f s s t ande r

c) FUhrerstander c)

d) Flotillenstander d) Flotillechefsstander

e) Gruppenstander e ) Grupp echefsstander

f) Wimpel f) Orlogsvimpel ?

For pkto f's vedkommend e dog kun såfremt vedkommen
de chef er kommandørkaptajn (Fregattenkapit an) eller der-

over.

Undtagelse:
sted .

3 . a . Inden 24 timer efter ankomsten skal der udv eksl es
tjenstlige besøg mellem den kommanderende søofficer f or
det ankomne skib (de ankomne skibe) og den kommanderen
de søofficer for det skib (d e skibe) af' d en and en na-
tion, der forinden ankomsten befandt sig på st ed etc



Er de ko~manderende søofficerer af lige grad; gø
res det første tjenstlige besøg af den sidst ankomne~

Er de kommanderende søofficer-er af f'or-ske Lki g grad ,

gøres det første tjenstlige besøg af deus hvis grad

er lavest"

b. Besøget besva~es personligt~ Dog kan en flagmand
eller salutberettiget standerrJar.d lade besøg af kom
manderende søofficer af or-Lcgskapcaj n-: og lavere grader
besvare ved en søoffj ce r af s i.n sc ab , der mindst har
samme grad scm den søofficeT 9 hvis besøg skal besvares~

c. De tyske havnebeskytteIs esflot ille:!' ( :'·~s}:erskibe;

kuttere 0.1') samt danske P-~ K-' cg A~·kuttere falde:r
ikke ind under besøgsbestemrnelserne~ selvom f'ø re rbå-:

den fører stander, eller den komma~derende søofficer
er kommandørkaptajn (Fregattenkapitan) eller derover,
da disse fartøjer ikke egner sig til repl~sentative

opgaver"

do Førere eller skibschefer, der ikke er søofficerer 1

aflægger eller modtager ikke tjenstlige besøg~

4. Hvis der, før besøg skal aflægges, er uvished om de

kommanderende søo.tf Lcere rs ir..dby:-des anc tenm.t-e t , skal
denne fastslås ved forespørgsel §8nnem en udsendt subal

tern officer (sølø jtnant II eller I) o

5. Der aflægges kun tjenstlige besøg f~r,?te gang ved··
kommende skibe mødes under komman...do af de aanme kommande-

rende søofficerer~

6. Påklædning ved de her omtalte tjenstlige besøg e r s

Jakke og dolk "

7. Bestemmelser~e i mini3teriets skrivelse journal M

1212/ 1940 af 8 iektober 1940 ophæve s s

f"mo

sign; VedeJ



Bilag nrø '6L1210~

Søværnskommandoens skriyelse af llL2-1240 om, at samt

lige kanoner i oplagte skib§,.ska~tQ§_!!Lt.g,lert idig
ubruge lige.

. l l ' ma j 1940

Til

kystflåden <

J. 3:1/19400

For ikke at risike=e, at uvedkommende skal kunno
gøre brug af skibenes kancne r-, har sø værn skommandoen be
stemt 9 at samtlige kanoner i de oplagte skibe skal gø~es

midlertidig ubrugelige enten - for de mindre kaliberes
vedkommende - ved at kanonerne udtages og anbringes f.eks .)

i last eller magasiner, eller - f '::r de større kaliberes
vedkommende -, ved at slagdornen eller en anden vigtig
del udtages af kanonens mekanisme og opbevares af chefen
og under hans ansvar, Hvor ingen skibschof findes j træffer
kyst flåden bestemmelse om opbevaringsforholdene.

Om nærmere tekniske enkeltheder bemyndiges kystflå
den til at forhandle med søartilleriett

Med hensyn til de udrustede skibe vil ordre om oven

nævnte forhold senere blive udstedt.

Briand de Crevecoeur



Bilag nro 7! 19Yo
Fordel ing af søværnets skibe under oplægning under

ustflåden..

16 t april 1940.

Oplægningshavn

Sjællan~

København.
(Holmen)

Type

Art ille riskibet

Inspektionsskibet

Undervandsbåden

-"-
-"-
_n _

_t._
_It_

_t1_

-"...

-,
i Skib
I

I
i
IUNie Is Juel"

t
, "Islands Falk"

i "Daphne"

"Dryaden"

"Flora"

"Rota"

"Bellona"

"Galathea"

tlTriton"

"Ran"

Nuværende
liggeplads

stege

Fyen.

Faaborg

Minestrygningsfartøj
_"_
_"_
_n_

_tt_

.."-
Bevogtningsfartøj

-"-
.-tt_

Minestrygningsfartøj

-"-
_tl_

Inspektionsskibet

Bevogtnings fa rtø jet

Mine fartø jet
_It_

"Søb jørnen"

"Søulven"

"Springeren tl

"Søhunden"

"Havø rnen"

"Narhvalen"

"Hvalrossen"

"Ha vkatten"

"Makrelen"

"Søløven" )

"støren" )
"Søridderen ,,)

"Hvidbjørnen"

"Nordkaperen"

"KvintustI

"Sixtus"

Nyborg

Svendborg
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;

i NuværendeOplægningshavnl 'l'ype Skib liggeplads

Svendborg Inspektionsskibet "Ingolflt )

Torpedobåden "GIenten" ) Nybor g
_11- "Ørnen" )

Lollan~.

Nakskov Mineskibet "Lossen" Nyborg
Torpedobåden "Høgen"
Bevogtningsfartøj "Sælen" Nyborg
l Minebåd Svendb c r g

l Kabelmotorbåd

e
Jylland~

Horsens Art illeriskibet "Peder Skram"
Torpedobåden IlDragen"

-"- "Hvalen"
~rI_ "Laxen"

Hobro Inspektionsskibet "Beskytteren" Esb j erg
Opmålingsskibet "Hejmdal" Hi r t s ha ls

Vejle Værkstedsskibet "Henrik Gerner" )

Und ervandsbåden "Havmanden" ) Aarhus
-"- "Havfruen" )
.. 11- "Havkalen" )



lnVlll'c~t , . tauklbAmmuniti on

Bmmuni t 10n om bo ro , under at r \rning

ammuni t ion om bord , under nt r ignl ng
wnmu n1't i e n om bord, skaJ. pI> togt on.1 5/ 5

ammuni t ion om bord, skRl pA t ogt ca.15/5

Am munition om bord, under Iitrlan l n~ .

a mmuni t ion om bord , unde r af r ign i ng

ammun i t ion om bord, under li! r l gn1n,

a mmun i t io n om bord , under o.t r lgn lng

nmmuni ti on om bord , und er af r ignl ng

lnft'Jn ..mmlm1t t on om bOM

nlnrøunlt l on ~ r ]llv.r~t. und or .r r'l~nL

nmmun1tl on ... tlw ... . ut , unde r .trt",ru

lnK~n amm'Jn1.'t t"n om Mrd , kl ara ,t U u·tru. tn .

lng.,n . mmuntt 10n orn bord, kl Ar, . Ul ud ruet.n

1" l un Ulmlfn 1t10 n om bo n )

ummun1tt t"\n nf lf'v 'lr,'t , und'IT Il tJt,ni

ammunttl "n l!\ r1lf v~rl_t, uno:h,r a r r t,n lr1#:

nmmu n Lt i on n./ l e v~r~t I unde r at rl fØ in'·

Bmmunitl on a f l e vl.l Tht, under a fr tani n,

i ngtl n nmmuntt. i cn om bord

mmunit i on n. tl eve rot, undor ntri"n1"
ammunition Ii f luve r;;:t, urd e r a t r t gn i n

nmmunit10n ft t leverot , und.r . tr 1gni ng
Lnge n Ammunition om bor d . Ho v.... delt . rsyn

ammunition ntlove rot, unde r ~tr18nlng

ingo" nmmunltlon om berd

i ngo n ammunition om bor d

i ngon ammunition om bord

i nge n ammunition om bord , und e r- nfr ign in

ammun i t i on om bord , unde r afr igning

ammunitio n delvis afl everet , unde r a!r isn ·

ammunition de l v i s Dt leve re t , under atr1~n .

ammuni t ion de l v18 a tlPvere t , un1er atrign.

.1l.W.
atn mMl tr.t ni ng

1nfiu ll b" l flJtn tn _

r "d unll rtl t b....t n tnl(

1"duOlJT"t h lllJrotn ln

i ngo " bl' .- tn in,

t ngu n beI.'ut nl ng

t nll",n bd l ttt n ing

N d uc""e 't b (' lletn 1nR

reduceret bu: l!II t n ln

r oduen r ot b u. ætn i OK

ro duc. ~t btr l N:!tn tn

l ngon b....t nl ng

redu eGr~t be ølU tn i ng

r educ.rCl t bo l mt n tng

re duceret b8811ltn ing

i ng en bee!Utning

r eeucere t bosæt ning

Lnge n be sætning

rngen b teæt n i ng

i nge n bt- emt ning

re duca r-e t b eMtning

r eeuc e r e t be _ t n i ns:

reduceret be .tning

r educeret beaætning

~duceret besætning

r educeret besætning

~duceret besætn ing

reduceret bee"'n1ng

red uc ere t be øll!'tn108

normal besætning

normal besætning

r oduceret besætning

redUCf}ret beellftning
reduoe re t be sæt n i ng

~

t

•
•

•
•
t

•

•

•

t

t

+

•

t

+

•
t

+

t

t

•
+

t

~

t

t

•

•

•
+
+

•

~'lu
+
+

Nor1 kap.. r l n

nvl-db j ø I ·I }P.~ n

Gl ente n

ern~n

Ingolf

1!1L..

- "-
rnep ektloneek1bet

yogtnlnllefart e Jet

INlpekt 1on.e kl ba t

'rorpedo bAd6n

. Ol. Sø hunde n

- "- Hov... n" n
. 11. Nn rhvnle n

Undo rvandsbAd on D!'lophn\

- "- Dryad~n

- "- Rota

-"- Be llon.

- "- Flo ra

- "- Ro n

-"- Trit on

- "- Galathea

lna~ ekt i ons 8k ibet Island s lal k

Art 111 8n s k i l>et Peder Skru

'rorp edobAd en Dra gen

-"- Hvale n

- "- Laxen

Verketedssk1bet Henr1k Ge rner

Uro1e rvondebld en HBv:landen

- "- Havfruen

-"- Havkal en

An. 1J \ f1 r 1. \': \ \'e t Ni,ll . JUl,l

fl. voCt n 1nptlU't. jet Itvnl r OI .wn
_ " . lt'\k. re l ifn

- " _ H!'\vknt. t., n

.. tn•• t 'ri'~ \ n~1 r art ", j e t St' b J"men

_"- S... ulvl'n
. ". f, r r i nJolOrv n

. - . St~ r. n

_"_ So r i dd&rc n

!!.!l!.'

•

•



~91:1"", M.'I.1 ti.lunW1.l1lIJJ.Imll lhapek\ lon••klbot B••kytte",n + normal b~ .~ \ n i n« lln1munltton om bord , un,t ur Lt ttgnl
0;>1lA 11nguk lbet Holllldal • no r ... l b "'il'tnlnll ammuni t i on om bl)rd, und..r a rUlTlln

~.k.k~!! t'orp edoblden HlIgen • r ed ucor ot bo ...tnlng Ammu nition om bord. und. r ItrlA'ft1n
Bovogtn inge tartejet Sele n • '..duoe re t bo.stnlns Ilmmun1tion om bo rd . und dr .frlJl:nl

•



Bilag nr . 9/1940 .

Chefen tor kyst flådens bestemmelser af 2~/5 lS A2
vedrørende divisionernes opgaver og tjenesteordning m~v.

Bestemmelser vedrørende divisionernes opgaver m~v~

Divisionerne har under de nuværende ekstraordir~re for
hold følgende opgaver:

l .: Vedligeholdelse af det under divisionerne oplagte
skibsmateriel .

2. : Bevogtning af materiellet.

3.: Uddannelse af personel~

ad l. Alt materiellet undtagen stamskibene afrigges 1 kon
serveres og oplæg~s med længere oplægning for øje o Der
fastsættes indtil videre ingen klargøringsfristerp men
flådestation, magasiner, kamre m.vo skal på hidtil f ast
sat måde være klar til udlevering af inventar og forbrugs
gods .

Al t forbrugsgods og alt løst inventar afleveres til
magasiner og kamre, lige~es inventar som f.ekSe afstands
målere , sigtekikkerter, ildledelsesapparater 1 som f or
holdsvis let kan løstages 1 mindre akkumulatorbatterieri
radiomodtagere (eventuelt radiosendere) og andet som kræ
ver specielt tilsyn, hyppige prøver eller opvarmning af
skibene for at være funktionsdygtigt, hvis det beholdes
om bord . Maskininventar , som f .ekso større reservedele ;
som i konserveret tilstand kan opbevares hensigtsmæssigt
om bord uden at kræve egentlig pasning, a f l ever e s ikke ,

Vedligeholdelse og pasning af dette materiel indskræn
kes derfor til sådanne arbejder, som er nødvendige for at
imødegå tidens og vejrligets fo rringelse af materiellet og ,
omfatte r f.eks .

natning af dæk,
imødegåelse af rustdannelse o.ligno, særlig på ikke
malede steder f .eks . ævægelige lukkedele,
eftersyn af pakninger til koøjer, lemme o.lign· v

pejling og lænsning af rum,
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ladning og a f l adn i ng af st ørre, ikke udtagne akkumu
latorbatterier,

tørning af maskiner o s a , Li.gn , ,

Alle reparationer mov~ skal dog henlægges til skibe

nes eftersynsperiode for så vidt sådan udsættelse ikke

medfører en blivende forringelse af materiellet~ I tvivls
tilfælde konfereres med de tekniske institutioner på Holmen~

Arbejdsstyrker til oplagte skibe indskrænkes til det
absolut fornødne til udførelse af de ovenfor nævnte arbej

der.

For stamskibene følges i så vid udst=ækning som mu

ligt de bestemmelser, der ovenfor er givet for det øvrige

materiel under divisionerne med i ho vedsagen følgende und

tagelser:

Proviant og forbrugsgods tages om bord eller beholdes

om bord i strengt nødvendigt omfang, hovedsagelig bestemt

af hensyn til økonomien o

Der afhentes således passende kvanta ad gangen ved

magasinerne for at nedbringe transportudgifterne r men på

den anden side må beholdningerne om bord ikke gøres så

store, at der kræves forøget tilsyn og regnska~sføring om

bord eller at der for proviantens vedkommende kræves brug

af kølerum, når ikke vejrliget gør dett e absolut nødven

digt.
Håndvåben og håndvåbenammunition til bevæbning af

stambesætninger (jvfr, ad 2)~

Møbler og messeinventar i det omfang som er nødvendigt

under hensyn til stambesætningens størrelse (bemandings

reglementet ) 9

Rofartø jer i det omfang som e r nødvendigt til udd an-

nelse af stambesætningero
Medicin og lægerekvisitter i begrænset omfang (fast-

sættes efter forhandling med lægevæsenet).

Radl' oAO " ~ ~c f ' ~ n gere
~ -- : ..-_.... .-;... "

Der udsættes af det personel, som er tilkommanderet

stamskibene, eventuelt af det personel, som er til dag-
lig tjeneste, så vidt muligt e n søofficer som tilsynsføren

de ved hve rt skib eller fartøj. Den tilsynsførende søoffi-
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cer varetager tilsynet med de arbejder} der udføres om

bord, det afgivne personels arbejde og skibets eller far

tøjets almindelige vedligeholdelsestilstand~

ad 2. Bevogtningstjenesten omfatter~

a. Tilsyn med og inspektion af fortøjninger

b. Tilsyn og inspektion for brand og forholdsregler
for bekæmpelse af eventuelt opstående brand~

c. Forholdsregler til imødegåelse af skader ved luft
bombardement er v

d. Forhindring af uvedkommendes adgang t il skibene og
udøvelse af sabotage f.eks~ tyveri eller ødelæggel
se af materielo

I alle skibe under divisioner, hvor der udføres arbejde p

skal der ved vedkommende divisions foranstaltning udøves

fornødent tilsyn for at uvedkommende ikke får adgang, og

der må ikke gives adgang til andre rum end dem) hvori der

skal udføres a rb e jd e ,
Uvedkommende som måtte træffes om bord udenfor arbejds

tiden føres til divisionens stamskib, hvor vagtchefen træf

fer nærmere bestemmelse om 1 hvad der videre skal foretages.

Såfremt uvedkommende træffes om bord i arbejdstiden

forholdes efter omstændighederne, dog skal vedkommendes

identitet altid konstateres og meddelelse skal tilgå den

institution, hvorunder han hørere
Skildvagter, Ronder og andre vagthavende skal nø~

instrueres om deres opgaver og deres be f'ø j eLse r , og det

skal påses, at instruktionerne ubetinget følges.

For hver vagtpost (ronde) udfærdiges en skriftl:i;g

ordre .

Skydevå~en og skarp ammunition til poster og vagts

hold skal være klar til øjeblikkelig anvendelse. Til den

øvrige besætning skal våben og ammunition kunne udleveres

strak~ ved vagtens foranstaltni~

Til befalingsmænd udleveres skydevåben og ammunition

til personlig opbevaringe
Divisionscheferne skal drage omsorg for 7 at der under

hensyn til det ovenfor påbudte beredskab udøves effektivt

tilsyn med, at våben og ammunition ikke bortkommer eller
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er tilgængelig for uvedkommendeo

ad 3& Der skal drages omsorg for , at reglementeret militær
form under alle forhold opretholdes, samt at besætningerne

ved udøvelse af gymnastik og idræt får den fornødne dagli

ge motion.
Instruktion og øvelser til dette formål og anden ud-o

dannelse af stambesætningerne skal finde sted jævnsides
med afrignings- og konserveringsarbejderne 1 men det skal
dog tilstræbes at disse arbejder kan afsluttes relativt

hurtigt .
Der skal lægges særlig vægt på uddannelse ii kend

skab til og brug af håndvåbeno For så vidt der til denne

uddannelse kræves afholdelse af skydninger udenfor Holmens
område , gøres forslag herom til kySflådeno l å 2 eftermid
dage om ugen kan benyttes til samlede idrætsøvelser (der

uhder svømning) fodbold o~ligne~ samt til afholdelse af

idrætskonkurrencere
Ugentlige øvelses- og arbejdsprogrammer udarbejdes

og tilstilles kyst flåden senest lørdag for den kommende

uge.
Forslag til bemandingsreglementer udarbejdes på føl

gende grundlag r

Bevogtningstjenesten skal kunne udføres effektivt ef
ter de givne besterr.melsero Der skal i hver division være
vagthavende officer og kvartermester eller underkvarter
mester samt menigt personel til bestridelse af effektiv

bevogtningstjeneste til enhver ti~
Besætningen fastsættes således p at der kan gives land

lov for 2/3 af befalingsmænd, og for 1/2 af menigeo
Herudover tilkommanderes egentli~ frigængerpersonel

i strengt nødvendigt omfango
Personel, som ikke indgår i den egentlige vagt- og

frigængertjeneste p eller af hvem der ikke kræves tilstede
værelse om bord eller beredskab udover arbejdstiden, kom

manderes til daglig tjeneste ved divisionerneo
Indtil afrigning og konservering er afsluttet, vil vær

nepligtigt personel fra torpedobådsdivisicnen blive ind

kvarteret i skibsdivisionens stamskibo

Briand de Crevecoeuro



Bilag nr~ 10/1940~

Fl~destationsordre for divisionerne nr~ l~

Chefen for flådestationen~

Divisionerne.
Holmen, den 3'august 19403

Flådestat ionsordre---- ----_ ...

for

Nr. ),

Bestemmelser om vagtsordningen i div:Lsi.one:-ne o

Under h ensyn t il at bevogtningen af Holmens område

nu er væsentlig forbedret dels ved en forstærkning af
bevogtningen af adgangene til Holmen lig dels ved en hyp

pigere afpatrouillering af Holmens område samtidig med i

at der ved oprettelsen af et luftværnskompagni er tilveje

bragt mulighed for 7 at der til enhver tid er en bevæbnet

styrke til rådighed på kort varsel i påkommende særlige

tilfælde, vil det være forsvarligt, at bevogtningen af
de enkelte divisioner og vagttjenesten i stamskibene af

passes i overensstemmelse med de ændrede forhold.

Opgaver:
Blandt vagtens opgaver kan særlig anføres~

at pAse overholdelsen af skik og orden,
at opdage og forebygge ildebrand, tyveri , sabot age e l -·'

ler andre uregel~æssighederr

at forhindre uvedkommendes adgang til divisionernes
skibe og bygninger,

at sørge for ved luftalarmering øjeblikkelig at tværk-:
sætte de herfor givne ordrer 7

samt iøvrigt at medvirke til at tjenesten i henhol~ til
timeskemaet eller særlige ordrer udføres punkt11gto

Vagtchefen.

Der skal i hvert stamskib være en vagtchef 1 der gør

tjeneste i henhold til "Instruks for vagtchefen", dog at

han udenfor øvelsestiden ~eget ansva~ kro1 opholde sig
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om læ. Han skal dog al t id være vågen og fuldt påklædt
og ved hyppige inspektioner overbevise sig om tjenestens
forsvarlige udførelse og om, at der hersker ro og orden
i skibet og på divisionens område o Han bærer dolk inden
:tor flagt id.

Vagtassistentfn~

Vagtassistenten skal altid opholde sig på dækket~

Hm udfører sin tjeneste i henhold til "Lnst ruks for
vagtassistenten" samt særlige ordrer eller ruller. Han
bærer lædertø j ~

Poster.

De enkelte divisioner udsætter skildvagter og andre
poster efter behov og under hensyn til besætningens stør
relse og tjenesteområdets omfang.

Skildvagter skal være geværbevæbnede indenfor flag·~

tid og sabel- og revolverbevæbnede udenfor flagtido Dog
er skildvagter om læ altid bevæbnede med sabel.

Ronder og patrouiller, der udsendes i skibe og far
tøjer samt på divisionernes område, skal som regel fø
res af en befalingsmand (evtn math) og bevæbnes med
stav og revolvero

Kun i ganske særlige tilfælde udgives skarp ammuni
tion til posterneo

En passende beholdning af skarp forhåndsammunition
til håndvåben skal forefindes klar til udlevering i et
aflåset skab, som er tilgængeligt for vagtchefeno

Posterne skal være ordentlig instruerede om deres
tjeneste og opgaver (skriftlig instruks) og ingen må

sættes på post, før han kender disse instruktioner til
bunds.

sign. Pau l Ipaen,
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Bil ag nr. 11/19400

Flldestationsordre for divisionerne nI~

Chefen for flådestati cneno
Divisionerne :
Holmen , den 13: august 194o ~

Fl åd e st a t i ons or dre

for

~sionerneo

~visionernes opgav~~

1 . uddanne Ise
?. vedl i gehol del s e og konservering

3 . vagtstjeneste .

~~ Der skal lægges vægt på 9 at der gives den værne
pligtige be sætning og stammanddraOet effektiv og hyppig
øvelse i militær anstand og eksercits for at en korrekt
militær form under alle forhold kan opretholdes. Der
skal endvidere i så høj grad som hensynet til pkt. 2 og
pkt . 3 gør det muligt tilstræbes en så vidt muligt dag
lig udøvelse af gymnastik og idræt for at holde mandska

bet i god formg
Stammandskabet bør desuden uddannes så godt som de

forhåndenværende forhold og omstændigheder muliggør det
i deres respektive tejnestegrenes discipliner og sp ec i.a

lerø
"Bestemmelser for mathelevers og mathers anvendels e

og uddannelse om bord II jvfr. kundgø relse for søværnet
B. 4 - 1937 lægges til grund for und oz-vi.en Lngen ,

I så høj grad som det er foreneligt med tjenestens

udførelse i de enkelte divisioner, skal uddannelsen af
stammandskabet i de fag~ der er fælles for alle tjenest e-
grene, koncentreres i skibsdivisicr,;.,.....ene stamskib, hvor der

etableres en skole for~hef-Qg mathe!~ med en søoffi

cer som skoleforstandero
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Uddannelsen i specialvåbnene (mine-, minestrygnings- ;

u-blds-) gives derimod ved de respektive divisioner?
Der skal lægges særlig vægt på uddannelse i, kendskab

til og brug af håndvåben og af rekylgevær"
Artilleri- og matros-mather og -elever uddannes såvel

i skydning med rekylgevær som med gevær og revolvero

Alle befalingsmænd deltager i revolverskydning.

ad 2. Alt materiellet undtagen stamskibene afrigges 9 kon
serveres og oplægges med længere oplægning for øje. Der
fastsættes indtil videre ingen klargøringsfristers men
flådestat ion, magas iner, kamre m? v , skal på hidt il rast
sat mAde være klar til udlevering af inventar og forbrugs

gods.
Alt forbrugsgods og alt løst inventar afleveres til

magasiner og kamre 7 ligeledes inventar som foeks~ afstands
målere, sigtekikkerter, ildledelsesapparater? som forholds
vis let kan løstages, mindre akkumulatorbatterier, radio

modtagere (eventuelt radiosendere) og andet, som kræver
specielt tilsyn, hyppige prøver eller opvarmning af skibe
ne for at være funktionsdygtigt, hvis det beholdes om bord~

Maskininventar, som foeksø større reservedele, som i kon

serveret tilstand kan opbevares hensigtsmæssigt om bord

uden at kræve egentlig pasning, afleveres ikke~

Vedligeholdelse og pasning af dette materiel indskræn

kes derfor til sådanne arbejder, som er nødvendige for at
imødegå. tidens og ve jrligets forringelse af ma t e r i e l l et og

omfatte r f. eks o

natning af dæks
imødegåelse af rustdannelse o.ligno ~ særlig på
ikke malede steder f,eks~ bevægelige lukkedele~

eftersyn af pakninger til koøjer, lemme o olign c ~

pejling og lænsning af rum?
ladning og afladning af større, ikke udtagne
akkumulatorbatterier,
tørning af maskiner o.a. lign. "

Alle reparationer m.v. skal dog så vidt muligt hen
lægges til skibenes ef t e r s ynsper i ode for så vidt sådan
udsættelse ikke medfører en blivende forringelse af mate~



- 3 -

r1ellet. I tvivlstilfælde konfereres med de tekniske in···

etitut10ner på Holmen~

Arbejdsstyrker til oplagte skibe indskrænkes til det
absolut fornødne til udfø relse af de ovenfor nævnte ar

bejder.
For ~mskibene følges i så vid udstrækning som mu

ligt åe bestemmelser, der ovenfor er givet for de øvrige
materiel under divisionerne med i hovedsagen følgende und-

tagelser:
Proviant og forbrugsgods tages om bord i strengt nød

vendigt omfang, hovedsagelig bestemt af hensyn til økonc-:

mien.
Der afhentes således passende kvanta ad gangen ved

magasinerne for at nedbringe transportudgifterne? men
på den anden side må beholdningerne om bord ikke gøres
sl store, at der kræves forøget tilsyn og regnskabsføring
o~ bord eller at der for proviantens vedkommende kræves
brug af kølerum, når ikke vejrliget gør dette absolut

nødvendigt.
Håndvåben og håndvåbenammunition til bevæbning af

stambesætninger.
Møbler og me~inventa~ i det omfang, som er nødven-
~ under hensyn til stambesætningens størrelse,.

RQfartøjer i det omfang, som er nødvendigt til uddan~

nelae.
Medicin og læge rekvisitter i begrænset omfang.

Radiofonimodtage~e.

Der udsættes af det perscne1 1 som er tilkommanderet
st&mskibene eventuelt af det personel, som er til daglig
tjeneste, så vidt muligt en søofficer som tilsyrtsførende
ved hvert skib eller fartøj~ Den tilsynsførende søoffi
cer varetager t ilsynet med de arbe jder, der udføres om
bord, det afgivne personels arbejde og skibets eller far

tøjets almindelige vedligeholdelsestilstand.

ad. 3. Angående vagtstjenesten se flådestationsordre for

divisionerne nr. lo
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III.
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Organisation og sikkerhedsforanstaltningero

Der skal i stamskibene være organiseret en bz-and-v

rulle på hvert kvarter~ brandslanger og andet brand
slukningsmateriel skal være rigget og klargjort hele
døgnet .

Ligeledes skal der være truffet de nødvendige for
holdsregler for "luftalarmilog for "gasfare" o Sanitets
materiel og bårer skal være fordelt på hensigtsmæssig
måde og personel udstukket og indøvet i sygetransport
og nødforbinding~

I skibe med vandtæt inddeling skal der være lukket
vandtæt overalt under luftalarm og personel være udstuk
ket til lukning af de vandtætte døre. Mest hensigtsmæs
sigt vil det som regel være at lukke vandtæt samtidig
med mørkelægningena

En officer skal være udsat tilluftværnsofficer
og han skal være nøje kendt med de af flådestationen
udsendte l uf tvær ns-or dr er og -meddelelser; og han dra
ger omsorg for udførelsen af de deri givne bestemmelser

for så vidt de vedkommer divisionernea

Landlovsbestemmelser~

Landlov gives kvartersvis for menige.
For befalingsmænd gives normalt landlov for 2/3

indenfor hver kategori ,
Normalt gives der for værnepligtige menige og math

elever kun nat landlov lørdag og søndag,

Landlov ophører for~

officerer tklo0900

kvartermestre I :kl .0900

øvrige kvartermestre~

underkvartermestre og
vpl . maskinister

mather

math-elever og vp L, menige

) for så vidt ikke tjenesten
) kræver deres nærværelse på
) et tidligere tidspunkt (sko
) ler, øvelser 7 tilsyn med
) rengøring e.ligno)~

)

~: -! t ime før arbe jdst idens
) begyndelseo

i time før arbejdstidens
begyndelse.
kl,2400~ når natlandlov
gives~ ! time efter UdPU~d

ringo
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Hovmestre, kokke og andet tils·~rende personel, for
hvilket tretørnsvagt ikke kan ordnes, gives landlov i
den udstrækning, deres tjeneste tillader, idet dog de
ovenfor nævnte mødetider overholdeS 9 hvis ikke ganske
særlige forhold nødvendiggør afvigelser$

Rejsetilladelse øst for Store Bælt kan g i ve s lørdag'~

søndag til befalingsmænd i det omfang~ som er foreneligt
med opretholdelse af normal vagtsordning og tj enest ens
forsvarlige udførelse o

Retsvæ~

I henhold til marineministeriets sk~ivelse nro

M 5940 f J .497/1937 af 10august 1940 er chefen fer flåd e
stationen rettergangschef for divisione~.eo

Der hen~ises til militær retsplejelov af 4/10 1919

(B.14 af 24/6 1937), kongelige anordninger af 24/6 1937
(B.15 af 25/6 1937), militær straffelov af 7/5 1937 (B~12

af 2'-/6 1937), borgerlig straffelev af 24/6 1939 (Bo21
af 25/8 1939) og forskellige bestemmelser vedrørende
retsplejen ved søværnet (BolO af ?/3 1938) samt til

"Militær straffelov m-m.." ved Victor Piirsche L,

I tvivlstilfælde skal sagen forelægges r ettergangs
chefen, men iøvrigt iagttages følgende:

l. Har rettergangschefen eller en and en myndighed
end chefen for den institution, i hvis bog straffen el-
ler disciplinarmidlet skal indføres~ truffet afgørelsen
i en sag, og dette e r meddelt ved skri7else, skal ru
brikken "af hvem pålagt og hvornår" ikke underskrives
(ej heller påtegnes: sign. NoN~), men i anmærkningsru
brikken skal der sk e en henvisning til denne skrivelseo

2. Har en sag, der afgøres uden dom, været til be
handling hos auditøren$ skal der ianmærkningsrubrikken

ske følgende tilførsel: "Behandlet af aud Lt ø ren";

3. Har en person ønsket at få en sag afgjort ved
dom, skal det meddeles den pågældende, at han først kan få
sagen forelagt rettergangschefen til afgørelse, idet det
samtirogt meddeles, at denne ingen sind e kan skærpe straf-
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fen , og at den straffede ikke derved fortaber sin ret

til at f å sa@Bn afgjort ved dom o

4 . A. Har en person fået pålagt en straf uden dom~

og fået betænkningstid for at træffe bestemmel

se om, hvorvidt han vil modtage straffen eller
om han ønsker sagen forelagt rettergangschefen
eller afgjort ved dom (jvfr" militær re t spLe je-:

lov § 60 og 61 samt noten til førstnævnte § i

Victor Pursche11 Militær straffelov), kan han
tilbageholdes fra landlov, indtil en sådan be
stemmelse er truffet, medmindre den pålagte
straf ikke overstiger 6 dages kvarterarrest
(jvfro grundsætningen i borgerlig retsplejelov

§ 790 i slutningen).

B. Kan en af nedenstående 3 betingelser siges
at være til stede i tidsrummet mellem begåelsen

af en forseelse og sagens endelige afgørelse,
kan en person tilbageholdes fra landlov, nemlig:

l) Såf remt det med føje kan antages, at han vil

unddrage sig ansvaret ved at udeblive v

2) Såfremt der er særlig grund til at frygte
for, at han vil gentage eller fortsætte sin

forbryderiske virks omhe d,

;) Såfremt der er særlig grund til at antage,
at meddelelse af landlov til den pågældende
i den givne situation vil virke uheldigt på

mandstugtenQ

Er forseelsen ulovlig fraværelse, vil tilbageholdel~'

s e kun ganske undtagelsesvisy hvor et særligt motiv har

f oreligget og fremdeles foreligger, kunne anver..des på
den, der første gang er straffet for denne forseelse.

r såvel de under A som under B nævnte tilfælde .bør

der, såfremt den pågældende ønsker at konferere med
sagfører om sagen, tilstås ham frihed hertil, og han skal
under denne frihed ledsages af befalingsmand; såfremt

det med føje kan antages, at han vil udeblive~
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Opmærksomheden henledes på

!1 tilbageholdelse fra landlov uden retskendelse kan

foreteges af enhver chef,
!i der i de under B nævnte tilfælde kan være anledning

til - i stedet for at anvende tilbageholdelse fra
landlov - at begære fængsling ved retskendelse~ s~

fremt dette skønnes nødvendigt for at opr~ det ønsk e

de formålt
!i tilbageholdelse fra landlov som det mildere middel

skal foretrækkes overalt, hvor hensigten vil kunne

opnås ad denne vej,
II t ilbageholdelse fra landlov i de under B nævnte t il""

fælde skal ihdberettes til rettergangschefen.
~ man ved tilbageholdelse fra landlov bør undgå, at

denne får karakteren af, at man anvender ekstrastraf

eller lægger pres på den pågældende og
!i den tid, tilbageholdelse fra landlov har fundet st ed.

ikke kan fradrages den pålagte straf ~ jvfro for vare

tægtsarrest (fængsling) Victor PUrschel: Militær

straffelov side 23 nedersto
5. Disciplinarmidler må kun anvendes af de dertil

berettigede og uofficiel anvendelse af dem er forbudte
Er en chef fraværende; og næstkommanderende ikke er

indsat som interimchef, kan denne ikke ikende straf el
ler anvende disciplinarmidler samt underskrive disse
Il i chefens fravær", men sagen må , såfrelT'.t chefens til
stedekomst ikke kan forventes indenfor det i "Instruk
ser for tjenesten i flådens skibe", § 138 stk, 3 nævnt e
tidsrum af 48 timer, indsendes til behandling af ret-

tergangschefen.
Hvad særligt angår rettergangschefen~ henvises til

reglen i kgl. anordning af 24'juni 1937 om myndigheden

som rettergangschef ved søværnet § 2~

6. Straffebog, disciplinarbog og retsbog indsen

des, såfremt de~7 i ugens løb er indført noget i disse,

hver lørdag formiddago
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Økonomi .!.

Der skal dra@8s omsorg for, at der udvises den st re n
geste økonomi med brændsel og forbrugsgods af enhve r art ;
saint med strøm til elektrisk lys fra Land ,

Endvidere indskærpes det, at der udvises økonomi med
emballage og at de givne regler for aflevering af denne
nøje overholdes.

Ligeledes indskærpes økonomi med brug af motorvogne ~

Indberetning~

Hver lørdag indsendes :

straffe- , disciplinar- og retsbog (evt o) (s e
pkt . V)o

~. indberetning om den i ugens løb fo refa l dne
af- og tilgang af personel~

~ brændselsskema

Ved månedens udgang indsendes :

a . månedsrapport indeholdende status over af r ig
-- nings- og konserveringsarbejderne, event ue l le

ændringer i divisionens skibsmateriel, r ede
gørelse for uddannelsen og øvelser samt særlige
bemærkninger , som der måtte findes anledning
til at fremkomme med.

b. personeloversigt (pr. ultimo -)

Kystflådeordre nr, l af l'april 1939 sættes ud af
kraft for divisionerne og vil være at indsende; e ndvi de 
re ophæves de siden 9 'april d.å. af kyst flåden udst edte

ordrer og bestemmelser vedrørende divisionernee

signe Paul Ips en



Bi1ag-nr. 12/19400

Chefen tor kystdefensionens skrivelse af 9/4 1940 ~l~

samtlige kystdefensionens forter og værker vedrørende
2Yerlevering til den tyske værnem~

CHEFEN FOR KYSTDEFENSIONEN

Lynetten, den 9. april 1940.

Til

samtlige kystdefensionens fort er og værker~

Efter telefonisk ordre fra søværnskommandoen modtaget
den 9. april kl . 1900 skal følgend e ordre iværksættes ~

Kystdefensionens forter og værker skal rømmes og over
leveres til den tyske værnemagt. Overlevering skal kunne
tinde sted i overmorgen den ll. april fra middag ~ Den
værnepligtige besætning skal hjemsendes, den øvr i ge del af

besætningen afgår midlertidigt til flådestationen ~ Ved
Borgstedbatteri forbliver chefen og betjeningspersonel
til Grønsund spærringen til tj eneste indtil vid ere .

I den anledning beordres øjeblikkelig iværksat:

l . Strengt fortrolige papirer og forternes r egnskaber
indpakkes i særlige pakker og adresseres til flådestatio
nens kontor , hvortil de afleveres ved befalingsmand.

Andre papirer og bøger såsom skydetabeller, skyd ereg
lementer, materielbeskrivelser, kort over fort er forblivere

2. Danske flag og majestæters billeder medtages o

3. Kontante pengebeholdninger indbetal es til marine
ministeriets kassererkontor, Holmen ;

4 . Uniformsgenstande fj ernes, medens køj er og t æpper

forbliver.

5. Om muligt a fb est i l les proviantleveringer, og l et
fordærvelige proviantsorter medtages . Resten af proviant
samt forbrugsartikler forbliver~

6. Alt materiel og ammunition forbliver på fort erne i

ubeskadiget stando
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7. Den ll. formiddag hjemsendes:

1 . værnepligtige menige og maskinister, nogle
få værnepligtige forbliver indtil videre
på hvert fort o

? . kystløjtnanter

3. kystkadetter, aspiranter og lærlinge

4. kanonerer

5. underkanonerer, overkonstabler og e Leve r .

Håndværkere og arbejdsmænd opsiges?

N.B. Froviant- (penge-) regnskabsførere hjemsendes

først efter at regnskaberne er afsluttet~

8 . Chefen eller næstkommanderende på forterne forbli

ver den Il. til overlevering efter nænnere o rdre ,

9. Fortmestre på Dregørfort, Kongelundsfort, Mosede
batteri, Masnedøfort og Lynæsbatteri forbliver indtil vi-

dere .

Chefen for kystdefensionens



Bilag nr . 13/1940.

Kystbevogtningsordre nr. l (uddrag) ~

Instruks
for

søværnets kystbevogtning.

I . Formål .
a . Forhindre personer i uden om den danske paskontrol at

forlade landet med båd eller skib, der ikke går i

tilladt rutefart .

b . Påse overholdelsen af "Bekendtgørelse af 9/5 - 1940
om midlertidigt forbud mod lystsejlads i Øresund m~v~

og om foranstaltninger til sikring mod uberettiget
brug af mindre fartøjer" samt påse overholdelsen af

de bestemmelser, der måtte være fastsat i evt. givne

dispensat Lone r ,

c . Påse overholdelsen af "Bekendtgørelse af 3/9 - 1939
angående mørkelægningsforanstaltninger i skibe" s

samt fra søen påse overholdelsen af nBekendtgørelse
af 31/8 - 1939 angående mørkelægningsforanstaltnin

ger i henhold til lov nro 180 af 29/4 - 1938 om be
skyttelse af civilbefolkningen mod følgerne af luft-

angreb ".

d. Påse overholdelsen af "Bekendtgørelse af 30/7 - 1940
om midlertidigt forbud mod jagt fra skydepramme i

Øresund m.v . "c

e . Påse overholdelsen af "Lov om jagten af 28/4 - 1931"
med tillæg af 8/1? - 1932, for så vidt angår de sær
lige bestemmelser , der er fastsat for jagt fra søens
i fjorde og vige og på havet så langt dansk søterri-

torium går.

f . Påse overholdelsen af "Lovom kystfredning af 18/5 

1906" (st enfiske ri) •

g . Påse' overholdelsen af "Bekendtgørelse af 29/7 
1927 om særlige regler og bestemmelser for sejlads
i indre danske farvande mern.", herunder særlig påse
overholdelsen af "Anordning af 12/8 - 1930 angående
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reglement for besejling af det uddybede løb gennem
Drogden It, ændret ved II Anccrdning af 27/1 - 1934 l: e

h. Påse overholdelse af "Bekendtgørelse af 10/3 - 1939
angående forbud mod ankring m.v o i beskyttelsesområ
der for undersøiske kabler og ledninger" med tillæg
nr. l af 4/9 1939 og tillæg nr~ , af 22/4 1940 0

1. PAse især. at alle mindre skibe og fartøje r: som kan
antages at have ukontrolleret føling med land eller
som ligger fortøjet eller er til ankers på kystens
ikke overtræder givne bestemme13er~ jf~ ~ pkt. Ib ø

j. Påse , at rutebåde og større skibe ikke overtræder
gældehde love og bestemmelser m.v :, idet sådanne
ruteb~de og større skibe kUQ overhales, såfremt d ~

udviser mistænkelig optræden eller overtræder de gæl
dende love og bestemmelsero Iøvrigt overhales sådanne
skibe kun efter speciel ordre.

k . PAse, at fiskerfartøjer for at kunne passere ind og
ud af havne i det omfang, det er påbudt, er i besiddel
se af en politiet udfærdiget passerseddelo

l . Påse , at skibe og fartøjer ikke sejler i et spærret

farvand.

m. Påse, at der ikke fiskes på strækningen fra Lynette
løb til badeanstalten "Helgo1and" p og at fiskerfar
tøjer skal holde sig mindst 1500 m fra land på denne
strækning~ (Jfr. marineministeriets kundgørelse B30/

1938 pkt. l).

n . løvrigt medvirke til , at der opretholdes sikker
hed, fred og orden på søen samt påse, at øvrige af
de danske mef1. myndigheder udstedte love, vedtæg
ter, anordninger og bestemmelser vedrørend e sejlads
fiskeri m.v . på søen overholdes o

NB l Stationsvagten Hundested undersøger alle skibe og
fartøje r , der ønsker at forlade Isefjorden i over
ensstemmelse med den af politimestrene i Frederiks
sund, Holbæk og Roskilde udstedte polit ibekendtgørel

se af 30 'september 1940 0
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II. tjenestens ordning

og udførelseo

a. Kystfarvandenes ~vervågen varetages af søværnets kyst

bevogtningstjeneste.

b. Til opnåelse af de i pkt~ I angivne formål vil kystbe
vogtningsfartøjerne have at patruljere på søen og såle
des, at udenforstående ikke kan forudbestemme kystbevogt

ningsfartøjernes ruter og tider~

c. Kystbevogtningsfartøjerne patruljerer hovedsagelig i
dansk territorialt farvand i farvandet fra Sjællands
Odde, meridianen gennem Sjællands Rev fyr (Isefj.QrdJ
nord og øst om Sjælland, Møen og Falster til Gedser

fyr bredd.e ~ ,.

Dette farvandsområde er inddelt i 6 distrikter.

l' distrikt: Sjælland:! Odde, meridianen gennem Sjællands
Rev fyr (Isefjord) til net spærringen ved

Ellekildehage.

2'distrikt: Netspærringen ved Ellekildehage til bred
deparallellen gennem Vedbæk Havne

3'distrikt: Breddeparallellen gennem Vedbæk Havn til
breddeparallellen gennem Drogden fyr.

4'distriktr Breddeparallellen gennem Drogden fyr til
breddeparallellen gennem Køge Sønakke~

5'distrikt: Breddeparallellen gennem Køge Sønakke til
minespærringen ved Hollændergrundo

6'distrikt: Minespærringen ved Hollændergrund til

Gedser fyr b~edde j.Q

d. I døgnets mørke timer skal normalt altid mindst et af
distriktets kystbevogtningsfartøjer være på søen fra

kl. 160 0 til kl. 08 0 0
0

Distrikternes farvandsområde vil cgså jævnligt være

at afpatruljere om dagen.
Kystbevogtningsfartøjerne må være forberedt på, at
de ~le på mindt 2 timers varsel kan blive beordret
på patrulje i de respektive distrikter (razzia)e
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e. I indløbet til Isefjorden vil der altid være at sta

tionere et kystbevogtningsfartøj, der skal overhale

og undersøge et hve rt skib eller fartø j 'i der vil stå

ud fra Isefjorden (stationsvagt Hundested) c

Stationsvagten Hundested tørner daglig kl~1230.

Afløsningen foregår på plads i farvandet ",

f. I alle havne udenfor Isefjorden er der etableret

politikontrol med alle skibe} fartøjer og både~ det

te gælder også de større skibe, såsom rutebåde og

større flagtdampereo

g. Alle skibe og fartø jer 9 der ikke går i "t illadt

rutefart" vil i henhold til "kongelig anordning af

2'oktober 1940 angående politimyndighed for søvær

nets skibe og luft fart ø jer" være at overhale og un

dersøge.
Større damp- og motorskibe vil dog kun være at over

hale og undersøge, såfremt de udviser mistænkelig op

træden; f.eks. hvis en jolle eller lign. slæbes ag

ter, i så tilfælde må jollen også nøje undersøges :

(Jfr. pkt. I j).

h. Når et skib eller fartøj er overhale7. : vil en under

søgelse af skibet eller fartøjet altid være at f ore

tage.

i. Undersøgelse af skibe, fartøjer og både sker under

personlig ledelse af den inspicerende s ~ o ff i ce r 7

j. Den inspicerende skal være bevæbnet med skarpladte

revolvere (pistoler).

k. Enhver umiskendelig overtrædelse af udstedt e love,

anordninger og bestemm elser medfører anholdelse;

f.eks.: Såfremt et skib, fartøj eller båd med perso
ner på forbudt måde forsøger at forlade landet, eller

såfremt der foreligger andre mistænkelige omstændighe

der, eller såfremt kaproningsbåd eller andet lystfar

tøj (kano, kajak, båd m.ve) sejler i strid med ju

stitsministeriets ovennævnte bekendtgørelse af 9/5 

1940 eller andre gældende best emmelser)
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l. Hvis et skib eller fartøj er blevet anholdt vil det 

eveJltuelt ved anvendelse a"f magt - være at føre til

nærmeste anvendelige havn, hvor det overgives til
politiet ved henvendelse til nærmeste politimester

(politistation) til videre foranstaltning.
Rapport in duplo indsendes omgående til chefen for
Sil værnet s kystbevogtning l kystdefensionen] der vtder e

behandler rapporten o

m. Hvis der ved en overhaling af et skib eller fartøj

blot konstateres en mindre uorden i papirerne rn.rn~

eller en mindre betydende overtrædelse af gældende

love, anordninger, bestemmelser m. v, vil skibets el··
ler fartøjets fører være at underrette om, at han m~

sørge for snarest at få forholdet bragt i orden og
sørge for at noget sådant ikke gentager sig, men at
rapport (notits) i alle tilfælde vil blive indsendtø

n. Hvis et skib eller fartøj er blevet anholdt, evt.
blot overhalet og undersøgt vil en rapport (notits)
altid være at indsende in duplo til chefen for sø
værnets kystbevogtning (kystdefensionen) indeholden
de de på skema I angivne oplysninger, evt. med yder
ligere oplysninger alt efter sagens natur~ jfr. dog

pkt. III d.

o. Tillader vejrforholdene eller vanddybden ikke kystbe
vogtningsfartøjet at gå på siden af et skib eller
fartøj, når en undersøgelse skal foretages, vil en
jolle være at anvende, hvorfor en sådan altid skal

være klar t il at sætte hurt igt ud.
Under patrulje vil motorerne i kystbevogtningsfar

tøjerne jævnligt være at stoppe for at lytte.
Om natten skal alt lys, der kan ses udefra - også
skibslysene - holdes slukkede a Sidelanterner og an
kerlanterner må med neddæmpet lysstyrke benyttes,
nAr forholdene gør det nødvendigt~ Skulle vejrfor
holdene være af en sådan karakter, at patruljering
anses for uigennemførlig eller værdiløs, bliver kyst

bevogtningsfartøjerne i havn; men det fartøj, der
skulle have været på patrulje, skal da altid være
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klar til afgang på kort varsel 1 evt. for at yde
nødstedte skibe eller fartøjer assistanceo Når vejr
forholdene har bedaget sig genoptages patruljeringen
med det samme.
Ønskes assistance fra andre kystbevogtningsfartøjer~

f.eks. hvis deltagelse i forfølgelse skønnes formåls
tjenlig, kan andre kystbevogtningsfartøjer i nærheden
tilkaldes.

p. 6bserveres nødstedte skibe eller luftfartøjer eller
ulykker ombord i sådanne og såfremt der er fare for
besætningen m.fl., og det oplyses s at assistance ikke
på anden nåde er tilkaldt, skal kystbe vog'trringsfa r-«

t~jerne radiotelefonisk tilkalde assistance, men her
ml det nødstedte skibs eller luftfartøjs nationalitet
og navn samt havariårsag ikke omtAles i radioen (se
iøvrigt bestemmelser for brug af radio for søværnets
kystbevogtningsfartøjer).

q. Ved enhver overhaling af et skib eller fartøj vil
dettes papirer være at undersøge:

nationalitets- og registreringscertifikat

mAlebrev
fiskericertifikat
stenfiskercertifikat

lystfartøjscertifikat
sk1bsdagbog (journal)
me.ski ndagbog
skibsbemandingsliste
tartsdert ifikat
deviat ionsbog
tllsynsbog
fribordscertifikat
internationalt lasteliniecertifiknt

sikkerhedscertifikat
undtagelsescertifikat

afgangsattest
radiosikkerhedscertifikat

und t age lsesce rt ifikat
sundheds- og samkvemspas
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bilbrev
kopi af certeparti
kopi af konnos sement
sejlanvisning
dispensation fra forbud
se jlt illadels e
Erlaubnisschein
toldseddel
toldpas
Schiffsabfertigungsschein (Abfertigungsschein)
tilladelse til jagt fra skyd epramme
jagttegn
dykkercertifikat
tilladelse fra amtmand til bjergning fra sunket skib
passerseddel;)

r . Ved enhver overhaling af et skib el l er f artøj vil
antallet af personer ombord nøj e være at kontroll ere
efter skibsbemandingslisten + evt. tillæg r og en
f uldstændig fo rtegnelse over besætningen samt evt"
passagerer (herunder "blinde passagerer") vil være at
optage og indsende i rapportene
For at kant ro llore personers ident it et ~ hvorom der kan
være tvivl, eller for at konst at er e om de er ef te r l ys t?
vil dette være at kontrollere ved direkt e henvend e lse
til rigsregistraturen, politigården i København 1 cen
tral 1448? lokal 42 og 244 samt central l191 e Nær me
re fortrolige bestemmelser herfor vil blive v.ds endt v

III . Samarbejdet mellem
~øværnets kys~ogt

n!ng og rigspolitiet.

a . For at opnå det bedst mulige samarb ejde mellem sø
værnets kystbevogtningsfartøjer og det på st r and en
og i havnene etablerede polititilsyn e r det deri
deltagende personel instrueret om, s åfremt både e l 
ler skibe under mistænkelige omstændigheder forlader
kysten uden om politikontrollen 1 straks ~t søge båden
eller skibet standset og om nødvendigt gennem nærme-
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ste politimester (politistation) at anmode - evt

radiotelefonisk over Lyngby radio - nærmeste kyst
bavogtningsfartøj om assistance~

Hvor sådanne omgåend~ anmodninger om assistance ik
ke skønnes nødvendig vil anmodninger fra politiet 
etter aftale med rigspolitichefen - være at rette
enten gennem rigspolitichefen eller direkte fra de
forskellige politikredse til søværnets kystbevogt
ning , kystdefensionent Lynetten i Københa\~ Kf ce~

tral 16264 ..

b. Rigspolitichefen og søværnets kystbevogtning holder
hinanden underrettet om alt~ hvad der måtte være af
indbyrdes interesseo
Søværnets kystbevogtning holder således rigspoliti·
et underrettet om kystbevogtningsfartøjernes place-'
ring, navnene på cheferne (førerne) og de gældende
radioregler samt om de telefoner, der vil være at
benytte , når telefonforbindelse ønskes opnået med de
kystbevogtningsfartøjer , der er i havn~

Rigspolitichefen holder sø~~rnets kystbevogtning un

derrettet om , hvilke dispensationer fra forbud, der
meddeles og om øvrige bestemmelser mev., der af po
litiet træffes vedrørende forhold på søen, samt om

de af politiets telefoner~ der vil være at benytte o

e . Cheferne (førerne) for de kystbevogtningsfartøjerg

der er baseret udenfor København underretter direkte
den stedlige politimester (politistation, politivagt)
om kystbe"9gtningsfartøjernes afgang til og ankomst
fra patrulje .

d . Hvis et kystbevogtningsfartøj har anholdt et skib
eller fartøj , vil dette blive ført til nærmeste
anvendel ige havn , hvor det vil blive overgivet til
det stedlige politi ved henvendelse til nærmeste
politimester (pol it istat ion) t il videre foranstalt·
ning. Når der er foretaget sådanne anholdelser af
leveres en kort rapport (notits) til vedkommende
politikreds (politimester, politistation) ved afle-
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ver1ng af den anholdte. Derefter indsendes snarest af
kystbevogtningsfartøjet rapport in duplo til chefen
:for saværnete kystbevogtning, kystdefens ionen, der vi,
derebehandler rapporten til rigspolitichefen movo
I alle andre tilfælde indsendes rapporter in duplo di
rekte til chefen for søværnets kystbevogtning~ kystde
fensionen, der viderebehandler rapporterneo

e. Søværnets ky~tbevogtning optræder ikke direkte som an
klagero

IV. Administration
Tjeneste forhold:

a. Chefen for søværnets kystbevogtning er indtil videre
direkte underlagt kystdefensionen~

Chefen fBr søværnets kystbevogtning organiserer og le
der kystbevogtningstjenesten i overensstemmelse med de

gældende bestemmelser.
Han drager omsorg for, at chefen for kystdefensionen
til enhver tid holdes underrettet om kystbevogtningsM

tjenestens udførelse og om kystbevogtningsfartøjernes

placering.

b. Chefen for søværnets kystbevogtning samt det denne
evt. assisterende personel indkasserneres på Lynetteno

c. Kystdefensionen bistår indtil videre chefen for sø
værnets kystbevogtning med vagtassistance, kontoras
sistance og transportassistance m.v~ samt med eventu
elle reparationer i henhold til afholdte besigtigel-

sesforret ninge r.

d. Chefen for søværnets kystbevogtning modtager daglig
fra kystdefensionen alle indkomne skrivelser og mel~

dinger msv. hans tjenesteområde vedrørende efter at
skrivelserne m.v. er journaliserede, og han træffer
derefter de videre dispositioner.

e. Alle meldinger af interesse for den tyske værnemagt
vil være at meddele denne af søværnskommandoen og

alene af denne.
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f. Alle meldinger, der afgives af kystbevogtningens
fartøjer pro radio eller telefon skal afgives til
marineministeriets efterretningsstation 9 der straks
videresender disse meldinger til chefen for søvær
net s kystbe~ogtn1ng, kystdefens ionen, Lynetten. "

8 . Det pålægges chefen for søværnets kystbevogtning
at træde i forbindelse med og holde nøje kontakt
med rigspolitichefen, politidirektøren i København
samt de forskellige politimestret Københavns havne
politi , toldmyndigheder , havnemestre og -fogeder~

lodser , strandfogeder m-v, 1 der har myndighedsområ·
de indenfor de strækninger~ hvor søværnet udfører
kystbevogtning.

h . Event ueIle forhandl inger o. L med den tyske værne-'
magt og andre tyske marinemyndigheder føres gennem
søvær ns kommandoen? medens forhandlinger o v L, med ty-
ske myndigheder angående politimæssige spørgsmål o.l.
f øres gennem rigspolitichefen.

1. Ved inspektioner forvisser chefen for søværnets
kystbevogtning sig om , at tjenesten i søværnets kyst
bevogtningsfartøjer udføres på reglcmentmæssig måde,
og at alt t il søværnets kystbevogtning henhørende ma
teriel er i god og forsvarlig orden.

j . Den ældste chef indenfor hvert distrikt arrangerer
Qg har ansvaret for den effektive afpatruljering af

distriktet.
Den ældste chef indenfor hvert distrikt ordner tørne
ne mellem distriktets kystbevogtningsfartøjer. Tør
nen , der udarbejdes for en måned ad gangen~ indsendes
til chefen for søværnets kystbevogtning til approba
tion og skal være denne i hænde inden den 25' i hver
måned. Chefen for søværnets kystbevogtning samarbej
der de forskellige tørnlister og udsender derefter
en samlet tørnliste.
Den ældste chef indenfor hvert distrikt ordner selv
mindre ændringer i tørnen~
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k. NAr et kystbevogtningsfartøj har været tilkaldt

til assistance udenfor sit eget patruljeområde ,
eller en patrulje har været afbrudt, skal kystbe·
vogtningsfartøjerne, umiddelbart efter at opgaven

er løst, henholdsvis gå tilbage til sin basishavn
eller fortsætte den afbrudte patrulje~

l. Den ældste chef (fører) indenfor hvert distrikt skal
sørge for at holde nøje kontakt med de politimestre ~

polit1stationer~ kystbevogtnings'" og havne opsyn msm, 1

der har myndighedsområde 1nde~for distriktet~

m. Den ældste chef (fører) indenfor hvert distrikt sør
ger for 1 at chefen for søværnets kystbevogtning hol
des nøje underrettet om alt vedrørende kystbevogt
ningens udførelse samt om personellets og materieI
lets tilstand og egnethed til at varetage den særli
ge tjeneste~

n. Den nødvendige supplering af brændsel 0,1., SOffi

skal foretages uden hindring for tjenest ens udfø
relse, foregår rettidigt ved enhedernes egen fo~

anstaltning efter aftale med den ældste chef (fører)

indenfor hvert distrikt o

o. Det pålægges cheferne (førerne) for kystbevogtnings
fartøjerne at medvirke til, at der skabes et godt
forhold til og samarbejde med rigspolitiets kystbe
vogtningspersonel samt de forskellige poLi.t Lme st r e,

toldmyndigheder, havnemestrer havnefogeder 1 lodse~~

strandfogeder, fiskere og andre søfarende~

Det bør tilstræbes, at alle, der færdes på søen el-
ler har med søen at gøre enten på det ene eller det
andet område får den re tte forståelse af f at søvær-·
nets kystbevogtning er til for at skabe respekt om
og at sørge for overholdelsen af gældende leve og
bestemmelser m.m o samt at yde den hjælp og assistance
som det med henblik på godt sømandsskab er naturligt for

søværnets skibe at yde andre på søen.

p. Overfor de tyske myndigheder vil et korrekt forhold
og en korrekt og værdig optræden være at overholde o
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Hvor samarbe jde foregår, skal dett e ske gnidnings
løst og hensigtsmæssigt~

q. Det pålægges cheferne (førerne) for kystbevogtnings
fart ø jerne at sørge fo r, at kystbevogtningsfartø j er-
nes afgangsklokkeslet på patrulje såvidt muligt hemme
ligholdes , ligesom tørnlisten ikke bør gøres til gen

stand for omtalec

r . Kystbevogtningsfartøjernes afgangs- og ankomstklokke
slet til basishavn meddeles nærmest e politistation
(politivagt) og eft erretningsstationen ~

løvrigt henvises til søværnskommando-meddelelse

nr. 4.

8 . Cheferne (førerne) for kystbevogtningsfartøjerne
sørger for , at der i basishavnene etable r es konstant
telefonvagt , evt . i den stedlige politivagt o
~efonnumrene og ændringer i disse meldes snarest
til efterretningsstationen og chefen for søværnets

kystbevogtning~

Iøvrigt henvises til søværnskommando-meddelels e

nr . 2.

--------------------------------------------------
----~-------~-------------------------------------

-~-----------------------------~----------------~~



n!lag nr. l4/194~

Søværnskommandoens direktiv af 23/4 1940 for luft 
marine§tationerne København1s og Avnø's event ue lle
aflevering til den tyske krigsmagt.

SØVÆRNS KOMMANDOEN

København, den 23'april 19400

Til

flyve væsenet o

M ~ 3028
J (, 391/1940 c

Søværnskommandoen meddeler herved følgende direk
tiv for luftmarinestationerne Københavnis og Avnø IS

eventuelle aflevering til den tyske krigsmagt;

I . a . Tidspunktet for overleveringen er endnu ikke ende 
lig fastsat, men må for København f s vedkommende på-'
regnes at finde sted en af de nærmest e dage 1 i hvil
ken anledning luftmarinestationen København lukkes
den 24 1d . m.

b . Overleveringen påregnes at omfatte de 2 nævnt e luft
marinestationers kasernebygninger, hangarer, mag a
siner o.l ., medens luftfartøjsmateriel, r eservedele,
løst værktøj o.l . borttransport eres~ Kontorhuset og
skolehuset i Quinti Lynette påregnes at f orbl i ve
til disposition for flyvevæsenets stab, f or opbe
varing af arkiv m.v.

II. Materiel.

a . Luftfartøjer~

Samtlige luftfartøjer adski l le s f or magasinering~

Adskilte luftfartøjer, res erved ele o.l. påregnes
magasineret i orlogsværftets nye flyvemaskinværk

sted .
b. Våben og ammunition .

Luftfartøjsvåben, geværer, revolvere og sabler
samt ammunition afleveres til sø artilleriet.
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c. Luftfartøjsradiostationer

og de på. Avnø værende ~ rad iovogne og p r o jektør-·
vogne afleveres til søminevæsenets

d. Motorbåde og trakt~
samt varmtluftsblæsere forbliver på d e r espekt i ve
stationer~

e . Inventar
i værksteder, hangarer og beb .eLseaLokaLe r' må i
alt væsentligt påregnes at forblive på stationer-
ne ,

f . Forbrugsgode

påregne e flt f orbl i ve på stat i one rne i r-LmeLa.g ud
strækning for sådanne kat egoriers vedkommend e , s om
man med sikkerhed kan påregn e jævnlig br ug for a
B~ndstof må ant agelig forblive på st ationerneo

g. Automobiler.
Marineministeriets og flyvevæs enets person- og
lastvogne afleveres t~l flåd estationens kørsels
afdeling, idet værnepligtige chauffører til mini
steriets vogne underbringes på søværnets ka s e rne ,

h. Afstandsrnåler8tati~

og 20 mm A~Lo-affutager på luftmarine st ationen
København afrigges og afleveres til s øartil l eriet o

III. Personel .

Værnepligtig~:For Københavns vedkomm ,nde: Hje msen
dels e ved stationens lukning. For Avnøs vedk om
mend e : Som for Køb enhavn, dog kan hjem send e Ise
straks påbegynd es ef ter nærmere aftale med perso
nelkontoret - i den udstrækning forhold en e tilla

der .

Personel i res erven .
Genindkaldt personel hjems end es ved indeværend e
mån eds udgang og kan indtil da meddeles ~jeneste

frihed eft er flyvevæs enets nærmere best emmels e o
Det øvrige personel i reserven, der ifølge kon
trakt har 3 måneders ops igelsesfrist, meddeles
opsigelse v ed indeværende måneds ud gang.
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FlyverunderkvartermestreG

De genindkaldte hjemsendes ved indeværende måneds
udgang og kan indtil da meddeles tjenestefrihed
efter flyvevæsenets nærmere bestemmelse~

De øvrige flyverunderkvartermestre sarr.t flyverme
kanikereleverne forbliver indtil videre til tjene

ste ved flyve væsenet ,
For det ved flyvevæsenet tjenstgøre~de linieper

sonel bestemmes følgende regnet fra over-Lev erin

gens afslutning l

a) Til tjeneste ved flzyevæsenet bliver:

Chefen for flyvevæsenet 1

stabschefen 1

ad jutanten9

inte ndanten 1

3 ingeniører (civile t jenesteffi'End)
arkivaren (civil kontraktantaget)~

b) Til tjeneste ved flyvevæsenets deQQ!-på Holme~

b eat emme s ~

Undermaskinmestrene I Kallehauge og Schleirrann
flyverkvartermestrene i linien ag

materielforvalter Hemmingsen~

c) Øvrigt militært perso~el;

Orlogskaptajn Rasmussen,
kaptajnløjtnanterne Grønbech og Ramberg

tiltræder tjeneste under søværnskommandoen,
medens den resterende del af personellet afgår

til de respektive myndigheder, hv~runder det

sort erer.
Såfremt personel kan afgives inden ovennævnte
overleverings afslutning 9 vil direkte aftale
herom kunne træffes med vedkommende personel

myndighedo

d) Øvrigt civilt personel på kontrakt opsiges og
kan efter forholdene gives tjenestefrihed~
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IV. Sæj11se forhold.

a. Bestemmelse om udnyttelse af Avnøgaard stilles
indtil ~idere i berof

b. Der etableres direkte telefoner til Quinti Bastion
og Quint1 Lynette.

81gn~ Rechnitzer~



Bilag nr. l5/12~O.

Oversigt over luftfartøjernes tilstand og fordeling ved
aPril måneds udgang. (Uddrag af chefen for f1yvevæsenets
rapport af ~l/5 1940 nr~ 319).

I . Luftfartøjernes tilstand og fordeline: ved måneden!!.
udgang,·

il\M, II nr. 18 demonteret, Orlogsværftet 1 København
• 79 på vej hjem fra Frederikshavn

Orr 80 Orlogsværftet, København.. .. 81... .. 82... ... 83... ... 84 på vej hjem fra Frederikshavn
• 86 Orlogsværftet, København... 87... 88... 89 ...
... .. 90... 98

H.B. III- 201
202

r .M~I - 50 ..
L.B, III- 145... 147
L .B. IV ... 114

115... 116 ...
117 -... - 118 ...

t.B.V - 170 ...
... 171 -

173
17~ ...- ... 17 ...- 177 .... 179... 180 ..... 181



Bilag nr. l6/ 19Yo
Rapport af 21/5 1940 fra forbindelsesofficeren på Anholto

KAPTAJNLØJTNANT H. WESTFNHOLZ~

Virum, den 21 'maj 19400

Til

marineministe riet e

Oversigt over iagttagelser af militær interesse under
tjenesteophold på Anholt som forbindelsesofficer melleÆ
den tyske værnemagt s repræsentant og de danske mynd i.ghe.
der på øe n.

Qpholdets va righed : 16~ - 27 'april 1940
li - 12 'maj "

~ejse København-Anholt og retur foretaget med m/s Anø,
som alle gange fulgte den direkte rutee

I : Den tyske troppestyrkeo

l Styrke : 30 mand Q

2 2 Sammensætning : Alle var marinere 1 men af alle al

derstrin og kategorier~ Til specialtjenesten
deroppe var der en del telegrafister og signal
ga s't e r ,

3 Uniformering: Grågrøn infanteriuniformo

4 Ledelse: Kommandofører: Leutnant ZO S~ Bullo
Næstkommanderende~ Feldwebel (marine

ingeniør)
Gilau ..

Kommandoen underlagt ledelsen 1 Fre-
5 : Udrustning : de r-Lkehavn-

a : Våben~ Udover personlig udrustning: Gevær
og revolver medførte troppen 4 rekylgeværero

b: Iklædning : SAldaterne var særdeles velfor
synet på alle områder med godt~ nyt tøjo
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c: Underbringelsesti1behørc Medens der i første
omgang kun var lidt med i ankom efter rekvisi
tion fra Frede rik sha vn al t mulig udstyr til
indretning af kaserne: Senge, skabe ? radio ;
bøger, cykler o.s ,v~

d: Bespisni~ Kosten var rigelig og uden mang-«
lera Dog var det soldaterne en glædelig for
andring, da styrken gik over til at "Tære i

dansk pe ns i on ,

6 Virks.Q..~hed ,-,.

Styrkens opgave var, - udover at sikre øen mod
fjendtlig be sætt eLse , - observaticns- og melde-'
tjeneste e Efter at have undersøgt nu.l i.ghede rrie
for placering af poster t il denne tjenest e an

bragtes styrken som følger:

a: Observ~.tions- og signalhold (3 mandl s Anh-_,lt
Fyr. Telefonforbindelse med radiostationen i
havneno Meldetjeneste vedrørende al skibsvirk
somhed samt luftvirksomhed af ukendte flyvereo

Meteorologimeldinger 6 gange pro døgno
Anvendte ofte lyskugler og signalprojektør.

b: Radiohold (5 mand)~ Anholt Havn. Installere
des i et tomt hus hvor antenne riggedes op.
Kontinuerlig forbindelse med Frederikshavn,
hvortil signalstationens meldinger viderega
ves. Foruden eget radioanlæg beayttedes An..
holt telegrafstations kortbølge-telefon til

den t jenstIige forbindelse o

Radioapparatet var diminuti~~r det arbejdede

på 2 6 volts akkumulatorer~

c: Hovedstyrken : Anholt By: 22 mand, deri
blandt chef og næstkommanderende y installe

ret i ti Forsamlingshuset ".
Tilsyneladende ingen feltmæssige opgaverQ

Rengøring - eksercits - marchture - gymna
stik - foredrag - enkelte skydeøvelser~



7 Holdning.::.
Arbejdet med installation og tilrettelægning
foregik uden vanskelighed og alt gik roligt og
systematisk fra hånden " De~ var påfaldende at
bemærke den kammerat lige tone me llem befalings-
mænd og menige" Uden at det havde :'.nflueret
på kravene til discipliner'. unrie r øvelser -

der ekserceredes ofte to t imer i t ræk og et
enkelt greb kunne tages om og orn igen i 20 mi·'
nutter - var i fritiden afst anden mellem befa:-··
lingsmand og menig tilsyneladende ganske borte

limineret. Endvidere k~nne man ikke undgå at

bemærke soldaternes gode humør~

Overfor beboe~l Samtlige afdelingers holdning
var gennemført hensynsfuldt og korrekto Det sås
tydeligt 9 at der blev lagt stor vægt på at ska·:~

be et godt forhold til befolkningen, og alle
steder hvor direkte samarbejde etableredes lyk

kedes dette fuldt ud~

II a Egne observationer af militære bevægels~

Under sej ladsen t il...Q.g fra ~nhoJ.t.~ Under opturen den
16'april standsedes "Anø'~ klo0830 s ca- 15 sømil NW
for Gilleleje Flak, af et tysk mine fartøj (500 tso
M-Boat) som ville oplyses om bestemmelsessted og last.
Da disse var meddelt ønskede han os "Gute Reise"e

løvrigt int et.

Under opholdet~ Der fandt ustandseligt rekognosce
ringsflyvninger sted, udført hovedsagelig af He
lll-K samt Hc 59~ Endvidere passerede jævnligt Jus52

og enkelte Do.l? og DOQ215 e
Den 22 f 1 23 f og 24' april passerede i mo rgerrt imerne

ca. 60 Juo 52 for N-gående~

Den 5'maj søgte en Heo 59 ind til Anholt Havn p-G-ao
uregelmæssighed ved den ene motoro Luftfartøjet for
tøjedes i havnen~ og den tyske besætning underbrag
tes ho s den tyske kommando i Anholt By~ Den følgende
dag afhentedes luftfartøjet af en kranbåd, som ~~kre-
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de et stykke ude og lod en motorbåd slæbe l;~ftfar-··

tøjet ud. Herunder vistes ' påfaldende dårlig sømand

skab. Flyve ren og observatøren blev tilbage:; og af

hentedes samme eftermiddag af en anden He.. 59 ~

Maskinerne havde station i København, og var på
u-båds j agt ..

De var forsynet med 3 dybdebombero

Overfladefartøjer. Der observeredes jævnligt transport
flåder: 2 eller flere større skibe, eskorteret af
talrige armerede trawlere og enkelte torpedobåde
samt l å 2 luftfartøjer. De passerede lige ofte
E. og Wa om øen, og lige ofte på S-·lig og N-lig
kurs. Under u-båds-sikringen foretog trawlerne tit

voldsomme manøvrer, og der blev kastet mange dybde
bomber .. Ved to le jligheder vendt e en N-'gående transport

flåde om omtrent på højde med Anholto
Skydninger kunne daglig høres, uden at det dog har
været mulig at sætte dem i forbindelse med kendte

begivenheder" Medens tilførslerne til besætningen
pA Anholt først foretoges med slæbebåde og fisker
både anvendtes senere en Raumboot (90 ts. - motor
med 1800 HK - 2 stk~ 20 mm) med station i Frederiks

havn.

III : Forske lligt Q

Under besættelsesstyrkens transport. fra Kiel til An
holt og Læsø , som fandt sted på to Rauillboote, havde
pladsen været så knap, at kun et fåtal kunne komme
under dæk. Grundet på ophold i Korsør havde turen
været ret langvarig, således at de fleste havde stå-
et på dækket i over et døgn ve d ankomsten t il øe r-:

ne.
Kommandoføreren på Anholt? Leutnant z ~S. Go Bull,
havde gjort t jeneste på "Karlsruhe" under angrebet
på Norge. Han var svømmet i land efter skibets sænk
ning, havde lige været i Tyskland og havde fået jern
korset, hvorefter han i infanteriuniform blev sendt

til Anholt. Alder: 25 åre
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Oplysninger fremsat af tyske office~

Qbservatøren fra det opholdte luftfartøji~løjtnant Io:

l : Tysklands luftindustris månedlige kapacitet:
1250 bombere og 700 jagere~

2 : Tyskland havde i Polen anvendt ~ halve luftflåder
af de 5, der rådes over. I Norge var anvendt under
10~ af den samlede styrkeo

3 Han tilhørte en flotill e Do~- 18 flyvebåde , hvis
opgave var rekognoscering over Englands Vestkysto
Af de 18 .naskfne r der havde arbe jdet med denne op
gave fra krigens begyndelse (i hans flotille) sav..
nedes de ll~

4 "Scharnhorst" , "Gneisenau li
, "Hf.ppe r " og "von Scheuer"

ligger velbeholdne i Kielo Ex-Deutschland er der

også, men svært beskadigeto

Føreren af den "Raumboot" som lå i Anholt Havn den
ll 'maj (jeg fik ikke fat på hans navn eller charge~

Han kunne huske , at jeg havde været i Kiel under l T
gruppes besøg i efteråret 38$)'

l : Den engelske u-båd, som blev opbragt i Kattegat
af to tyske søluftfartøjer , blev slæbt ind til
Frederikshavn, hvor den ankom med 4 torpedoer,
ammunition samt hemmeligt grej ombord~ Besætnin
gen havde været meget medtageto

2 : Havde deltaget i kamphandlingerne i Polen og Nor
~ . Udtalte sig anerkendende om den polske mari

nes indsats og holdning"

Sluttelig skal anføres, at jeg ikke på noget tidspunkt
har set det som min opgave at anst~lle militære obser
vationer og ikke ved nogen lejlighed har søgt at frem
s kaffe sådanne. Det foranstående er udelukkende iagtta
se lse r som naturligt er blevet anstillet under udøvel

sen af min opgave som forbindelsesofficer~

signo Holger Westenholz~



~B-nr. 17/1940.

RapE0rt af 20/5 1940 fra forbindelsesoffice~

på Læs~

Kaptainløjtnant Jørgen Valentiner1
København , den 20 'maj 1940~

Til

marineministeriet9

FORTROLIGT========--=.-=:

I tilslutning til rapport af d vdø over tjenesterejse
til og ophold på Læsø som forbindelsesofficer mellem
den tyske værnemagts repræsentant på Læsø og de danske
myndigheder (søværnskommandoens skrivelse nr~ M ?759,
journal nr. 388/1940 af 14'april 1940) samt i henhold
til derom fremsat ønske fra souschefen imarinestaben
skal jeg herved fremkomme med følgende fortrolige bemærk
ninger vedrørende observationer , efterretninger momo un
der min rejse til og fra samt mit ophold på Læsø.

Under hensyntegen til de særlige forhold? hvorunder
de forskellige observatione r er foretaget , og da der end
videre som regel ikke har kunnet skabes nogen kontinuitet
heri eller drages specielle slutninger heraf, skal jeg
tillade mig at referere stoffet i kronologisk orden~ di
rekte efter den af mig førte dagbog under rejse og op
hold, idet jeg samtidig har udeladt sådanne efterretnin
ger, der kun kan anses for at være rygter uden sandsyn
lighedens præg ,

------·0-------

Mandag den 15/4 (Korsør) ~ talrige vagtposter på Taarn
borgs jorder vest for Korsør Noro- 20 mm
maskinskyt s på Søbatteri og havnen .. Talri
ge tyske befalingsmænd klar til at blive
overført til Nyborg, - adskillige fortsat
te i bil over Gedser-WarnemUnde, da færge
farten indstilledes tirsdag aften~

Angående statsbanefærgens uheld ("Nyborg")
meddelte skibsinspo Hansen i at man (før
søforklaring og dokbesigtigelse) antog,
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at skaden hidrørte fra en magnetisk mine
eller en luftbombe e Alt støbejern agter
ødelagt, rendestenenes cement pulverise
ret, restaurationspersonalets kamre ag
ter ødelagt. Ingen J.ækageo Indtryk af ~

at færgen var løftet ca, i meter op i
luften og atter "sat ned" i vand et ,

Tirsdag d~n l6/! (Nyborg): meget ringe luftværnsbeskyttel
se af byen og havnen~ tilsyneladenåe kun
maskinge\~rer på brohoveder og hustageo

Onsdag den 17(~ (Fredericia): Om formiddagen obs o 2 Dtør
re arm, dampere i snævrangen, Under op-«
hold på Fredericia Banegaard (kl o cao
1400) hørtes 10-12 skud fra batterierne
på Strib - detonationer sås i Møllebug
ten, ret nær oliedepoteto Tiden tillod
ikke nærmere undersøgelse.
Toget meget forsinket ~ idet troppetranspor,"
ter sydfra skulle medtageso
(Århus): På banegården bloao en togstamme
på ca~ 25 vogne med lytte- og projektør
materielo Ingen kanoner. (Hobro) : På
banegården (bli.ndt sidespor) troppetransport
tog med troppere Togstammen meget gammelt
materielo Forstod på samtalen, at officerer-o
ne ikke selv vidst e, om t ransporttoget skul
le fortsætte eller returnere sydpå ..

(Frederikshavn): meget personel bestemt for
Norge, bl.ao talrige søofficerer (i blå

uniform) •

~orsdsg den 18(4 (Frede~ikshavn): tyske officerer har ud
talt til politimester Platauvat først
nu (8 dage efter besættelsen) er Nørre
jylland med udskibningshavnene nggenlunde
luftbeskyttet. Politimesteren udtalte li
geledes, at omend rygterne om de mange
ilanddrevne lig var noget overdrevne~ måt
te der være sket adskillige nedkæmpninger
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af transportskibe efter antallet at dømme Q

Kraftigt luftværnsskyts nord og syd for
Frederikshavn ..
Kommunen har stillet 1000 arbejdsløse (ta
rifmæssig betaling) til disposition for
færdiggørelsen af Knivholt flyveplads~

I havnen:
kommando skibet i1Rugard lf (2-1005 cm PK)
2 Møwe-Jagere
5 minestrygningsfartøjer (M~klasse9 600 t)

16 Raumboote (90 t~ 2-20 mm maskoko] dyb
debb)

2 større arm. trawlere (?-··88 mm PK 9

1-20 mm)
5 mindre'· - (2-20 mm mask~k,,)
2 moderskibe for Raumboote (det ene

"Brommyr. )
transportskibet m/s "Pdonfe r-" (ca, 8000 t)
2 store slæbebåde

På Rheden:

transportskibet s/s "Togo" (ca.IOOOO t)
m/s "Ahrensburg"

(ca" 6000 t)

Ved afgang fra havnen kl~ 1300 observeredes
ca. 10 arm. trawlere for sydgående ved Hirs

holmene (mod Frederikshavn)o
(Læsø): Besættelsesstyrken næsten udelukken
de ældre folk, enkelte omkring 20-21 år, re-
sten over 40. Føreren 2i års officer 1 styr
mand 1935, derefter gennemgået Murwick, li
nieofficero Fortrinlig udrustning?

lredag den 19/4 (Vesterø): enkelte søluftfartøjer p antagelig
RE 59, over øen. Kraftig kanontorden om ef t e r-
middagen i NE, bekræftet gennem den svenske

presse klo 2200e

..,n'dy den 20/4. (Vesterø): en del transportluftfartøjer,
Ju 52, for nordgående over øen i løbet af

dagen ..
Kl. 1400: 2 troppetransportskibe + 2 arm"
trawlere for nordgående ved Læsø Rende

Fyrskib ~

Fra Frederikshavn erfares, at stemningen



Qnsdag den 24/4
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bl. de udskibede tropper er sunket betydeligt,
eiges at der har været nægtelser under ombord
stigningen, Bekræftet de følgende dageo

Søndag den 21(4 (Vesterø): k1.0300 holdt den tyske kommando
alarmeringsøve Ise - tidspunktet viste sig sene
re at falde sammen med øjeblikket for det engel
ske bombardement af Ålborg. S/S "Togo" og endnu
e~ transportskib siges at være gået nordpå, 
den engelske og franske presse melder samme af
ten om sænkning af :? transportskibe. S/S "Togo"
er~ siden set i Frederikshavn.
Kl. ca. 2215 hørtes detonationer og sås lysglimt
i retning af Læsø Rende Fyrskib - bekræftet da
gen efter som bombardement af Ålborg lufthavn.

Mandag den 22(4 (Vesterø): om eftermiddagen kraftig kanontorden
mod nord fra øens midte samtidig hørt mod SE.
Kl.20l5: transportskib + minestryger nordgående
Læsø NW rev.

Tirsdag den 2'(i (Vesterø): mellem 30 og 40 Ju 52'er for nord~

ende i løbet af dagen.
KI.1600: kraftig kanontorden mod nord, 10 arm.
trawlere observeret på patrouille udfor Frede
rikshavn. Bekræftelse af den dårlige stemning
hos tropperne i Frederikshavn. Forlydender om
ammunitionstransportskib som vrag udfor Skagen
(senere bekræftet) G

(Vesterø): Kl.1500: kraftig kanontorden mod
nord - svært skyts. Senere luftværnsild fra
batterier nord for Frederikshavn (senere oplyst,
at der var skudt efter en engelsk maskine, der
formodedes at fotografere)o
Kl. 1530-ca.1700: mange arm. trawlere og Raum
boote i aktivitet mellem Frederikshavn og
Nordre Rønner Fyr. Mellem 20 og 25 dybdebombe
explosioner set og hørt - ved streginddeling i

kikkert og sammenligning med Nordre Rønner Fyr's
højde anslået til 20-25 meters højde.
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toradag den 25/4 (Vesterø): livlig luftaktivitet om natten.

(Frederikshavn): ha vnen kraf"tigt beskyttet mod
nærangreb fra lut'tfartø jer, 37 mm og 20 mm
mask. skyts samt mindre projektører (øjensynligt
45 cm). 37 mm mask.k. med delt højde- og side
sigte (2 mands betjening), 20 mm mask.k. med
delt højde- og sideretning (l mands betjening).
Derudover kun en indstiller af korrektør samt
en stereoobservator (måleren mindre basis end
vor l m S.). Enkelte 20 mm mask.ko i 2- eller
3-aksial enkeltmandsaffutage med ringsigten

I ha vnen:
kommandoskibet "Rugard",
3 M-både (Zieten-typen)
5-7 Raumboote

store for~v. fiskekuttere (efter si~ende
polske :)

5 større arme trawlere,
6 mindre
6

2 olietankmotorokibe
4 store slæbebåde og

10 af de gamle, pramlignende sorte damp
trawlere fra Bremerhafen - anvendtes
efter sigende til amm.trsp. nordpå, laste
de direkt e fra tyske banevogne på kaj.

I flydedok:

l Møwe
l Raumboot (efter sigende konstant et par

af disse både i dok, - slås læk ved anven
delsen af dybdebomberne l)

Ved værft:

l gl. T-båd (T.l07 el.lign.)

Konsul Cloos oplyste om rekvisitionen af danske
fiskekuttere fra Esbjerg og Hundested - fra Fre
derikshavn havde ingen villet udleje kuttere.
(Læsø Rende - eftermiddag): passerede en hur
tiggå.ende "flydekran ll for nordgående, formode
des at komme fra Ålborg, hvor den siges at have
assisteret med at hæve 2 nedskudte søluftfar

tøjer fra havnen.
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Enkelte søluftfartøjer (RE 59) på patrouille i
Læsø Rende - endvidere observeret 3 Raumboote

og 2 arm. trawlereo
(Vesterø): kl.1720 affyredes en langsalve 
mere end ' IO skud med 20 mm af en RE 115 på
fladvandet nord for Læsø - antagelig for at
prøve install ation eL Li.gn-

Fredag den 26/4 (Vesterø): ringe aktivitet på søen, enkelte
Ju 52'er for nordgående over øen~

H@rdag den 27/~ (Vesterø): meget ringe luftaktivitet over øen
i løbet af dagen, 6-8 maskiner , Ju 52.,
Kvaseskipper, indkommet den 26/4 fra Oslo, hvor
han har ligget siden den 7/4, meddelte, at der
absolut ikke herskede fredelige tilstande i Oslo.
Havde hørt; at norske minespærringer nord for
Oscarsborg og Haaøen den 8/4 var beordret op
strøget af den "norske regering" (?) samt at
Oscarsborgs besætning på enkelte undtagelser
nær samtidig var sendt på orlovJ

Søndag den 28/4 (Vesterø): intet af interesse observeret, ringe

luft akt ivitet.

Mandag den 22/4 (Vesterø)~ megen lufttrafik, transportmaskiner
både nord- og sydpå, bombemaskiner nordpå. For
lydender om uroligheder blandt tropperne i fre
derikshavn (til afskibning), om at der skulle
være statueret exempler ved skydning momo -be
kræftet den 2/5 i Frederikshavno

Tirsdag den 30/i(Vesterø): kl.l045: l M.båd og 9-10 Ra umboot e
for nordgående ved Læsø Rende Fyrskibo Ringe

lufttrafiko

Qnsdag den..1L2. (Vesterø): Fra klo1500~ kraftig kanontorden
nord og øst for øen - endvidere senere på afte-

nen.
Klo1645: 3-motoret bombemaskine (efter tysk ud
talelse Dornier ?) kastede bomber mod Botfeld,
l sml. vest for Nordre Rønner Fyr samt skød fle
re salver med 20 mm mod revet, antagelig for
afprøvning af bombe sigte og installation ~
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Torsdag den 2/5 (Frederikshavn): ved Hirsholmene for sydgående:
2 større og 2 mindre arrn~ trawlere samt 6 &1&
sorte damptrawlere (Bremerhafen), der alle ind
kom i havnen ved 10-·t Lden ,

I havnen:
kommandoskibet II Rugard "1

transpoMski bene liPionier ll og "Ahr-enabur'g"
(begge under lastning med tropper),

~ Mowe-Jage re?
5 minestrygere (600 ts)

14 Raumboote,
6 mind re arm" trawlere
4 M-både (Zieten-type).
hospitals skib "Gluckauf ll af Bremen

Endvidere lå transportskibet IITillo /I (ca,

8000 t) med torpedotræffer i agterenden, lige
foranfor rorstammen& I yderh~vnen, begge ankre
ude, kraftigt på hælen" sagdes at være blevet
indbragt natten mellem onsdag og torsdag, hvor

alt hurtiggående materiel samt slæbebåde var
blevet alarmeret og afgået nordpå med kort var
sel, for i løbet af morgenen atter at vende
tilbage. Kraftig ambulancekørsel hele dagen,

rekvireret adskillige ekstra læger til syge

huseto
kl,,1030 afgik lfAhrensburg" med ca. 3-4000 rn o.nd
samt 10 ~aumboote9 hvoraf halvdelen havde oao

50-60 mand hver ombord. Rundt Hirsholmene og
NW på i Aalbæk bugten, først på højde med
Aalbæk ændredes kurs rundt Ska gen, 5 af R-bå··

dene gik mod syd e
kl.l?30 afgik hospitalsskibet mod nord.
Transportskibene ligger alle - selv med tropper
ombord - på meget let vandlinie. Har kun sand
ballast og for opdriftens skyld i tilfælde af
torpedotræffer: tomme petroleumsfade:
(Vesterø): mange lette bombeluftfartøjer over
øen om eftermiddagen. Kl.1600: 2 Mowe-jagere
og 4 minestrygere for sydgående Læsø RendeQ
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K101945: 5 Raumboote (antagelig den styrke~ der
gik fra Frederikshavn om ~ormiddagen) for nord
gående i Læsø Rende.

Fredag den '/5 (Vesterø): enkelte 2-motorede bombeluftfartøjer
tor sydgående over øen" løvrigt intet at be
mærke,

Lørdag den 4/5 (Vesterø): 2 M-både for nordgående ved Læsø
NW rev ved 17-tiden - iøvrigt intet observeret c

Ringe lufttrafiko

Søndag den 5/2 (Vesterø)~ Luftvirksomheden aftaget meget be 
tydeligt antagelig som følge af den gennem pres
sen rapporterede engelske rømning af Namscse
Om eftermiddagen meget stor aktivitet mellem
Frederikshavn og Nordre Rønner. Efter udsagn
fra den tyske værnemagts repræsentant på øen
var årsagen. at en engelsk undervandsbåd var
opbragt ved Skagen og nu slæbtes til Frederiks
havn. Senere identificeret som mineundervands
båden "Seal" (37 M) på 1520/2140 t;; 120 miner
m.m. (se herom aene re },

Mandag den 6/2 (Vesterø): fra Frederikshavn atter rapporteret
om stor afskibning af tropper med ml s "Pionier11

Q

Ringe lufttrafik, iøvrigt intet at bemærke.

~1rsdag den 7/5 (Vesterø): intet at bemærke 9 meget ringe luft

trafik"

Qnsdag den 8/5 (Vesterø): en tysk Verwaltungs-offizier (Ober
lnt.s-rang)~ en tysk arkitekt samt en håndværks
mester undersøgte mulighederne for opførelse af
barakker til underbringelse af den tyske komman
do i Byrum og Østerby" løvrigt intet at bsnær
ke - ringe luftaktiviteto

Torsdag den 9/5 (Vesterø): om morgenen enkelte trawlere mel
lem Frederikshavne
(Frederikshavn): omtrentlig samme flådemateriel
som anført den 2/5; dog ingen transportskibeo
"Seal" lå ved værftet, s agdes at være tætnet
og at skulle afgå snarest til Kiel, hvorhen
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besætningen var sendt .

Fredas den 10/5 (Vesterø): om formiddagen slæbtes den engelske
undervandsbåd "Seal" aydpå ,

Kl .16l0: tysk hospitalsskib for sydgående Læsø
Rende Fyrskib~

Lørdag den 11/5 (Vesterø): Kpt~ zur See Leizsner og Kaptlnto
der Reserve Schultz 9 der bL, a" af hensyn t il
forhandlinger vedrørende frigivelse af yderlige

re fiskepla.dser, var taget til Vesterør udtalte
deres store forbavselse over, at d en enge lske
chef ikke havde sænket "SeaL'", efter at de tyske
luftfartøjer var landet og jagerne ankommet, _.
der havde været tid nok dertil& Om lækken i
båden var forårsaget af en mine e l l e r dybdebom
be , kunne ikke siges - men efter hvad jeg men
te at forstå, drejede det sig kun om en plade
samling og ikke selve pladen, der var gået o

Derimod var begge skrueaksler bøjet, således
at båden havde været ude af stand til at bruge
motorerne . Alle miner var øjensynligt kastet, -.

torpedorørene var fyldte (6) - men antallet af
reservetorpedoer (forbrugt e) ke ndtes ikke . Mine-
baner i overbygningen, udenfor trykskroget,
2 ialt .

Søndag den 1'- / 5 (Vesterø) : intet særligt observe~eto

Kl . 1130 mlkom en Raumboot med l underofficer
og 10 mand af luftværnsmeldetropperne, medbrin
gende radiostation, eget brændstof til drift af
strømkilde, proviant m~mo

Mandag den 13{5 (Frederikshavn):

På Rheden :
camoufleret transportskib (luftv~arm~)

hospitalsskibet "RUgen" (lige ankre t , kom op
sydfra) ,

svensk damper "Bothnia" m. tysk arm. trawler
på siden (~othnia" er ifølge svensk
presse den 14/5 dso - beskudt af ty
ske luftfartøjer undervejs til Gøte
borg f besætningen forlod skibet r ind-
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kom dels til Ålborg m. tysk trawler,
dels til Kiel - medens damperens skæbne,
iflg. pressen, var ukendt J).

l havnen:

kommandoskibet "Ruga. r d" ,
transportskibet "Pionier"?

3 M-både ?
16 Råumbo ot e ,

"Bzommy" (Raumbootsmoderskib),
12 arm. trawlere af forsk. størrelse ?
10 gl. sorte damptrawlere (Bremerhafen),

6 fiskekuttere (polske)~

samt et fartøj af størrelse og udseende
af skrog og bro ganske som "Wilhelm Heidkamp"
(jager, 18~5 t) - men med kun l 12 cm PK for
og agter samt et par 20 mm mask.k. s uden torpe

dorør på dæk samt uden synlig centralsigtein
stallation på øverste broo

På banegflrden: togstamme med 12 cm marinekano
ner, ertten rør, affutage eller skjold på hver
vogn~ laIt 18-20 vogne ~

På havne pladsen øst for kirken: arbejder igang
med bygning af store barakker~

(Aalborg): 7 søluftfartøjer i bøje vest for

jernbanebroen, mange camouflagemalede transpori
skibe i bøje oest (øst) for j ernbanebroen. En
del minestrygere og Raumboot e ved kajo
kl.1200 siges der at have været livlig luftvæ~s

ild fra batte rierne ve d Rørdal flyvepl ads
(øst for Aalborg), mod enge l ske højtgående
luftfartøjer. I bakkerne syd for Aalborg? på
hver side af jernbanelinien; observeret flere
10,5 cm luftværnsbatterier, 4-kanonsbatterier~

~\r.dag den 1~/5 (Nyborg): mellem Slipshavn og Knudshoved stod
en af de store arm. tyske dampere på grund.
Skal efter udsagn fra kaptain Hansen ("Sjæl
land") have rørt grunden syd for Sprogø og
være blevet læk o (Genkendt på bro, skorstens
mærke, armering - dels de forskellige kalibre
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for og agter samt 20 mm's placering - mørne ved
1angeliniekajen den 18/5 klollOO). Kaptain Hansen
meddelte mig Løv r i.gt et referat af søforklaring
og besigt igelse af de to havarerede færger,.
"Nyborg" og "Odin Il. Såvidt jeg forstod mente s
det på nærværende tidspunkt, at begge disse
havarier samt "Ch ristian den IX"s forlis skyl
des netminer (tyske)~ idet tyske søofficerer
var fremkommet med udtalelser 9 der fastslog,
at Wirestumper 9 der var fL~ndet iIINyborgIIs
skrue og om aks Len , hidrø rt e fra tyske net spær

ringer i Storebælto

------------------0--------------·

Den i Frederiksha'Vn stationerede "Vorposten-Flotille

Ostsee'havde øjensynligt udelukkende til opgave at rense
farvandet nordpå f~ en transports afgang og for Raumboote
nes vedkommende, at sikre transporten mod undervandsbådsan

greb under sejladsen., At der skulle findes tyske mine-o el

ler netspærringer ved eller i nærheden af Frederikshavn
tvivler jeg meget stærkt på, ikke mindst efter de udtalel

ser, Ipt. Leizsner er frem.1.commet IlE do
Adskillige af transportskibene er naturligvis gået

tabt, men blandt de fra Frederikshavn udgående findes der
i de~ mindste 3 (tAngelburg"? l\Ahrensburg" og "PioniertI) i

der s~vel ved min ankomst til som ved min 2frejse fra
Frederikshavn (18/4 og 13/5) stadig var i driftQ Af disse
sagdes "A'hrensburg" at have gjort i det mindste 7-8 ture

nordpå ialte
Hvad angår antallet af omkomne ved forlisene af de

forskellige transportskibe - eller nærmere betegnet de af
disse døde

1
der er drevet iland på kysten - opgives dette

med meget forskellige tal~ svingende fra hundreder til
tusinder., Det eneste faktiske, man efter min mening kan
konstatere, er, at der adskillige gange er gået plombere
de tog sydpå efter meldinger f=a udlandet om sænkning af
troppetransportskibe ~ at badmintonhallen i Frederikshavn
har været i brug til henstuvning i førs-te hånd af døde 
samt at der af fiskerne i Strandby og Frederikshavn har
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været ydet assistance ved indbjergning af de o~komneo

Frydenstrand sanatorium og sygehuset i Frederiks
havn har normalt været fuldt belagt med sårede, l ægehjælp
har også udover sygehusets normale stab mått e-o rekvireres
fra byen ved behandling af de sårede momo

Med hensyn til arbejdet på Knivholt flyveplads~

udtaltes der, at "tempoet ikke spillede nogen rollell ~

der blev ikke fra tysk side lagt noget pres på for at
forcere det - og udgifterne spillede (ganske forståeli~ )

ingen rolle J

Forholdet mellem besættelsestropper ID" il" og be-«
folkningen var såvidt jeg erfarede så godt s som det kunne
forlanges på en Øo der som Læsø er meget nationalt præget
og til en vis grad konservativt indstilleto

sign. Jørgen Valentinero



Bilag nr. 18/1240.

Marineministeriets skrivelse af 25/9 lQ40 Lh..!1r,,59W.1l9J
ve dr ør ende den danske minet jen~stesorganisat ion o

MARINEMINISTERIET .

K~benhavn den 25 rseptember 1940

Til
justitsministeriet.

Under hensyn til stedfundet ansæt"telse af sømilitær
distriktschef for nordlige Jylland p hvorom meddelelse tid'~

ligere er tilgået justitsministe riet, og herefter en me L«

lem marineministeriet og den tyske værnemagt truffet afta
le om søværnets minetjenestue,"tersøgning og us}.l~delig::

B!relse) langs Jyllands kyste~rd for ~lmfj9rd~~~ samt
iøvrigt udsendelse af justitsministeriets cirkulære

j .nr.3 .K.1940 - 1577 af 23'dQmo i tilslutning til c i.rkuLæ

re af 14'oktober 1939 vedrørende bl .. a e b ehandLi.ng af 80

mi ner, (herunder luftminer) torpedoer eller mine- ellGr

torpedolignende genstande samt bøje~ og beholdere? de~

formodes at indeholde sp r'ænga't ofe f fek't e r' skal man medde

le det ærede justitsministerium, at den i m~rineministe···

riets skrivelse journal 597/1939, 6272 af l4 iaugust doå~

fastlagte organisation pro 20'd.mo er ændret derhen, at

dansk minetjenes~ varetages som følgeL~

I ad forbindelse direkte mellem p'olitikreds e og udst~io·

~~-illl!!digheder af søværnet (sømilitære distrikts~'

chefer m.fl.)
Indberetning om miner m.v. bedes afgivet 7

punkt a . for .<T;ll ands vestkyst (polit ikreds 61. - 62 .. 63 ~.
64 - 5 og 71) til
sømilitær distriktschef i Esbjerg telefon 2788
(nat Esbjerg 2245 9 2246)

punkt b. for nordlige Jylland (politikreds 54 - 53 - 49 .
52 - 51 - 50) til
sømilitær distrikschef i Skagen, (telefon
Skagen 401)"

punkt c . for Fyn og øerne syd herfor (politikreds 23 -
24 - 25 .. 26 - 29 - 30 - 32 .- 31) til stations
officeren i Nyborg j telefon Nyborg 294Q



(Det bemærkes, at tjenesten formentlig i oktober
flyttes til Svendborg efter nærmere meddelelse) ~

punkt d . for Lolland (politikreds ?O - 21 - 22) til lede
ren af minehold Rødby havn 7 telefon Rødby 5038 ;

punkt e . for Bornholm (politikreds 18) til l ed eren af
minehold Rønne , telefon Rønne 2550

De nævnte myndigheder foranstalter hver fOT sit
vedkommende det fornødne fra dans~ side med hensyn til
udsendelse af minehold m,v.

II ad forbindels~ mellem po~itikredse og ma~inemin\steri~

eta efterretnin~tation~

For s~mtli~vrige politikreds es vedkommend e be de s
indberetning om miner mov. afgivet til marineministeriet~

efterretningsstation, der herefter foranstalter det for
nødne fra dansk sid e med hensyn til uds endelse af minehold

m.v.
l omslag med underhånden fra justitsministeriets

3'kontor udlånte akte r tilbagesendes hermed .

Briand de Crevecoeur



Bilag nr. 18a/l940~

Oversigt over minestrygninger foretaget i dansk e farvand§ o

Farvand

Isefjord
indsejling

Lynæs Sand

ti

Gravede ren
de Lynæs
Sand

Lynæs Sand
Holbæk

Lynæs Sand

olbæk Fj .

Nykøbing
Fjord

Dato

Novbr.

16/11-40

17/11

18r21/11

25/11

27' -28'
og ~O/11

29/11

~O/1l

Dec .
3 '

4'

Fartøj

Søulven

_11-

_ 11 _

_"-

_"_

P. 7

-"-

Søulven

P.7

Skitse
nr.

l

"

"

"

"

II

It

II

lStryge- I
bredde l

i m

C. 40

Ool~O

c.200

0.200

0.200

Ce 300

Bemærkninger

Den gravede r end e
over Lynæs Sando
påbe gyndt strygning
ml., g Lynæs Sand S

,.~.:.

og ~ynæs Havn

Påbegyndt f eltstryg
ning S for t Lynæs
Sand S~ ~.

Feltstrygning S for
I;ynæs Sand Rende
fra Lynæs ~and til
Lysegrt~nd t"

.4..
Rende fra N-lige
indløb til graved e
rende t il anduv
ningsvageren og vi
dere til Grønne
Revle L og FloTdQ

Rende fr a Hol bæk
t il Lynæs Sand ;

~

.~ ..
Feltstrygning mI e
Lynæs Sand S og
Lynæs Havn

Stry~ning fra Hol
bæk Havn til lystøn
den E for r end en
til Holbæk derefter
feltstrygning mL,
denne og Hønsehal
sen.

Rende til Nykøbing
S.
Rende til Nykøbing
So

Kulhusrenden 4' Søulven It c.200 Rende i Kulhusren
den
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Rende til Kyndby
havn
Feltstrygning S for
Lynæs Havn

Rende ud fra Kynd
by Havn

Strygning ud fra Fre
deriksværk, Nom
Store Tørvegrund til
KuIhus r-enden , Felt···
strygning i Kulhus
rendeno

i m
c.200

Stryge- Bemærkninger
bredde

"

"
II

l

Skitse
nr ,

Fartøj

Søulven

.. "-

..."-

10 '"II

Kulhus re nden 11 '
udfor Frede
riksværk

Farvand IDato
l

-----~--+-----+----+---+--------
l Dec.

Kyndby Havn 5' og
7'
7'

ef jord til 13'
·rederikssund

_11- " CG 300 Rende fra Frederiks
værk til Dyrnæs Hage
og videre til Frede
rikssund Broen

_"- 14 t

Oktbr.
Sttndet 4'

_11_ tf

_tl_

SøbjørneI

I
Søulven

"

2

.,

c.300 Rende fra Frederiks~

sund til Dyrnæs Haee,
S om Store Tørve
grund til LangeIse
H yage A _.

Prøvestrygning i
overværelse af repræ
sentanter for den
tyske marine ..

Strygning af sejlren
den fra netspærrin
gen ved Ellekildeha
ge til ud for Prøve
stens Havn

Kongedybet 5' Søbjørnej " Strygning fra Køben
havn S over til N-·
Røse

Drogden M.m. II Søulven " Sejlrenden København
Drogden Fyr-Køben
havn- hvide stumptøn
de N for Lous Flak
L.Td"

Drogden
Køge Bugt

6' Søulven (
Søbjørne !2

" Strygning fra Drog
den Fyr S på til:
55°15' N .
120 35 ' E) ]. ren-

dens midte og t ilba-'
ge i rendens styr
bords sideo
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011.S-
o si-o
for

ge
or

gden
nden
2' N'O

det
ere
bøje

ske
geo

VFl

side
ce n-

nden
kur'·'
et

kil-

W om
r'hag e ,
s ud
Ka-
u-

und-
s
Gis

Rev.

ten) o

Stryge~.\.
-

Farvand Dato Fartøj Skitse Benmrkninger
nr. bredde

..
Oktbr. i m

Lous-Flak
Helsingør 7' Søulven 2 Strygning fra hvid

stumptønde N for L
Flak irendens 8tb
de til en-kosten E
Helsingør og tilba
til en-kosten SW f
Veno

Sundet 12' og Søulven &: " c .. 185 Strygning mlo Elle
N-lige del 14 ' Søbjørnen dehage og

56015
l N

12015 ' E"

rogden - 25 ' og
øge Bugt 26 ' " Rendens Strygning fra Dro

bredde Fyr .~ på i se~lre

ti~ "1 på 55 25,a.

" " 26' II ca . 100 E-lige sid e af re
fra.1 };', til 20 ro

r
ven S for fyrskib
Sundet Sø

Køge Bugt 27 t Søulven II ca. 80 Fra fYlskibet Sun

!
S til~ . ~ og vid
langs NE-siden af
rækken til det ty
lodsskib og tilba

Dec .
Ye d Drogdel 20 '-30' Søbjørnen &: Il Strygning af et k
yr Søløven dratisk felt med

længde i sml. og
trum i Drogden Fy
~~~7~ ~
tes en mine t~l e
plosio~

Oktbr.
Store BæltJ l' - 3' Søulven 3 Stryg~ing af K81
N (Kalund- bo rg-Arhus-rute n
borg- rhus kurslinie mellem
ruten) seløre og Asnæs

(Fyr linien) •
21' - 23' Søbjørnen 4 c .200 Fra Røsnæs S og

Samsø til Slette

I I samt manøvrep Lad
for Kolby.Kaas (

I ! Lundbo r'g -Ar'hue-c'. I
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Fa r va nd Dato Fartøj

_u_

__ " ..

St ore Bæl t
færge r'o:te n

.~_ , ,-_ ..... rf.r,

:F.'elt3trygnl.ng omkring
Fyrskib l VI s anke r-
plads Q

~'C !.' yg;~ ing ml . S1. ips
h a 7il og GJellegrund

M~lle~ Knudshoved og
Bad s-:; ue ···rtu"'1

St rygning af fyrli
nc.e n i KaJ. undbo z'g
F jC):':cl

5

3

5

3

_Il~

_h_.

- ".-

Søulven

Sø Løver;

I
I

I Dec.
Sto re Bæl t i 20'
N (Kel undb org-
Å:::'h UGruten ) T. i

12l ' -,22 i

l
l Sept~

120~ ·~!2 ~ _.
l 2<'( . .- ' •

!Z7' -30: '
l og 1/10
!ll'-l? '-

1
30

'
I Nev,
! 8:

~ _. il . _. ._ II ....,

H0vedscjlløoet 2elleæ
Fyr. (;~:; 10.:1[; e land

St:.~ygning i 1ange
J. a.ads bæl"t på li-03
:i..~J.i:;eri.

"_ " .. ..a__.I i _

F~a Mnlø L oTd. ud
til an duvn i ngs t ond en i

derfra tilbage til
Nnlcskovo

Stryg.l1ing i Lan ge-«
Land eb æl,t på Nakskov
Spo d :.;:j jerg~rL!ten v

:;'01t s : rYf3TI.inC E for
1a~poland d ~ 2 ' septo
b~i\Qj~~J1!i~9._t ~l
9~k: s.r}.;9.~.:.h.<?!l.2..

C o 40

St ore Bæl t " 30/8 Soulven 6
S E for Lo.n- j 31/8
ge land 2/9

Sept c.

- !I. ~ 6' _H_ 6
l
I

I

l
Na!!.:s'kov- I 24 I & _ ti .•• h

! v

SpodsbjerB
\

25 :

e ruten
I

._11- I 29 ; & _11.- b

I
30 i

~,'le l le m Fyn l 19' & Solo-Jer'. 7
og :t angelan4 25 '

Okt ,
I "

~".~
-1 ' -·2 '-3'
!7 ' - 8 1 ··10 '

Nakskov- 25: _. i l _ r
O

Spodsbjerg-
rut en

IJalt: s kov- F j. 26 ' Pol' 9



- 5 -

Na...l<:
rg-

for
til

r

In
Rud
al,

Svend
Bro

tene -

arg og
IcTda
bI'edde~

færge
uter

I
med

sko'!

E-lige
l
d

Fyr
del

rø Rev.

ange-

far->
Fyn-

Æ... øskø'bJ.ng v

..-
Farvand Dato Fartøj Skitse Stryge- Bemærkninge

nr" bredde

Okt. i m
Nakskov-
Spodsbjerg-
ruten 29 ' Søløven 6 st rygn ing på

skov-Spodsbje
ruten,

NOVa
E for Lange- .. 4 ' - 7 ' Søbjørnen 6 Fo r-søgs s '" '''',l "- ~ V - ... c.
land ning E for .L

land

Aug.
Farvandet 24 ' Søulven 7 Strygning af

S for Fyen vand mellem
Nyborg- Langeland
Svendborgsund

Svendborg- 26' -"- S Felt ved Lehn
Sund W Pynten

Svendborg- 27 '-28' _H _ Il I Strygning ved
Sund E in.dsejling ti

Svendborg-Sun

Okt .
Svendborg-
I\udkøbing 27' -30 ' Po 12 " Co 40 Fra Slot shage

bi Rudkøbing
Marstal

Mørkedybt " " It c .. 50 Strygning mL
øje-S"iene- borg og Dre jo

løb, Svend- gennem Høje S
borg Sund W løb-Mørkedybo

Nov.
Syd for Fyen 4 ' -7' " Il " c050 St rygning af

S' -9 ' ('>0) og dampskibsr
syd for Fyen,
Rudkøbing Løb
20 m bredde

Svendborg 18 ' " " " Mellem Svendb
Sund Middelgrund K

i farvandet s

S-.rendborg
Valdemar SlotSund E 24 ' Søløven " I linie fra Mid
grund til Tu

Færge- og 29'-30' P . 12 " co 50 Ruterne melIe
dampskibs- 1/12 Svendborg og
ruter ! købing f Marst

, "'"

H



- 6 .-

n-

1

el
mt
o

nd-

M
k
D

Farvand Dato Fartøj Skitse Stryge- Bemæ rkn Lnger
nr, bredde

Svendborg Dec. i m
5 ' P. 12 8 co:220 Fra Middelgru.nd +.

Sund-Rudkø- ,,~

bing-løb I Rudkøbing Løb

Rudkøbing- 7' " Il " co220 F:-a don gravede re
øb - Marstal de c ," til MaTs'ta~'_

Rende Uf'
J~'

Rende v:
. ,...\.. ,

ellem Ærøs- 9~ " " I; c o220 Fra Ærøskøbtng
øbing og Havn -,Dre jø Anløbs
rejø bro - Høje Stene-

I!Y
Løb~

10'_tI_ 11' " " " cc2?0 Mellem Drejø k- og
Mads Jensens
Grundo r '

vendborg- 27' P.12 " c", 50 Sve nd borg·~Rudkø-
"'røskøbing . bing···Dre jø-Ær0skø-

I bing

'e E for 28' " ti I " 50 .~ Mads Jenog co LreJø , -
rejø sens Grund ~

-L
IJ cr150 Re vt ri lle"" ··Rev-·

I
krog.! ' -

uterne 30'- " li Il I c. 50 ]'ærgeruterne
3/1 I

l lNov.
ille Bælt 16 '-25' l Søbjørnen 10 I Strygning af forsk

I lige kurslinier sa
feltst rygning omkr
mærke B7 W for Bra.
sø og mellem Brand

I
sø og Wedellsborg-'
pynten

arvandet N 29' Sobjørnen 11 Strygning S for'
~ '

or Fyn I Bjørnskr~ude Re'] f
jørnsknude

_, '..... ...

rø nsund 20' Pø l::' I 12 Strygning af den
l gravede r-eride ove:-

Tolkebarren samt
farvandet til Hår-'

I
bølle Pynt.

I I
I

I

II
I
I l

S
~

G

R

F
f
B

S
D

L



Bilag nr~ 19/1S40~

Fortegnelse over skibs- og fartftjsmateri.el. deJZ~ltimQ

december 1940 var underlagt flådestationen~ivisionern~,

Ultimo december 1940 var føl gende skibs- og far

tøjsmateriel underlQgt flådestationen ; divisionerne;

Skibsdivisionen "Nie Is Juel ll
, stamskib

Il Islands Falk"?

IlDanne b.: og"

"Heimdal II 5

"Fre j a n,
Nybygning nr. 727 (Fær0-inspektj.ons

kutt er) o

Torpedobåd sd i vis ionen "Dragen" 'i

"Hvalen" I

"Laxen " (eftersyn på orlogsværft et)

"Hvalros sen")

tl,I}de rvandsbåds

divisi~!1

Mineskibsdivisionen

"HekLa ", s t amski.b ,

"Havmanden" s

"Havfrue n" ~

"Havkalen" ,

li Daphne" l

"Dryaden" ,

"Rot a t; ~

::Bellona" ~

"Flora l:,

"Ran" ,

"Triton" ;

l:Galathea 1i i i skur,

"Henrik Oerne r " ,

l\Lindormen", klargøring ef t e r togt~

" ti

llKvintus", hovedeftersyn ved orlogs···
væI'ftet~

"Sixtus", hovedeft ersyn ved orlogs
værftet
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Mineskibsdivisionen
(fortsat)

Dampbåd A

"Springeren", i skur,

"Havørnen", i skur-,

IINarhvalen"; i skur,

Motorkabelbåd l
ti 2
l ~ C 3
Il C 4
II C 8
I~ C ""':J

h C 10

Kab elbåd C 5

" C 6, i skur
IV C 7 7 i skllr



Bilag nr. 20/1940,

Marineminist eriets skrivelse af 29/4 1940 ~e d alm_",-fo~~

løbig retningslinie i mulig-p~komm~nde t i lfælde ~ hvor
ggnsk og tysk straffemyndighed ko~kurrerer o

MARINEMIN ISTERlET •

K~benhavn, den 29 f apr i l 1940

Til
kystflåden m, fl ·,

J G 420/1940~

Som almindelig foreløbig r etningslinie i mul~6

påkommend e tilfælde? hvor danak og t ysk straffemyndighe rl
konkurrerer, vil vær e at iagttage ~ at fors eelser begået
af søværnets personel und ersøges og pådøQmes af danske

myndighed er. For så vidt der fra tysk sid e må t t .e f re mkom
me ønske om under en af hø r i ng at stille visse spørgsmål ~

bør dett e i rimeligt omfan g ef ter komme s a f hensyi . til at
fremkald e så få gni dni nge r som muligt, men principielt
bør det f'a s't hoLdea , at danske mynd i gh eder træffer de pro·
cessuelIe afgorelser, f, eks. med hensyn til fmngs ling y

losladeIse, straf, o~s.v.

I tilfælde af uoverensst emmelse s øges afgørelse~

udskudt under henvisning til, at det principielle sp ørgs
mål må afgøres efter forhandling mell em de høj est e dan ske
og tyske myndighe der, og de r s øges ø jebl i kke l ig f or bindel
se pr. telefon ell er t elegram me d ma r'Lnemi.n Ls t er-i. et (ger:.e
ralauditøren: t elefon Ordrup 2020 ) e

Dett e meddeles herved til ef te r retn i ng og i agtta-

ge Lae ,

sign. Re chni t ze r ,



Bilag nro 21L1950 o

Marineministerie-ts skri;.Y~Jse aL19/6-1.2i9-vedr~ myndighed

til at pålægge straf uden dom ved oplagt skibsmateriel .t..
provinseno

MA RINEMINISTERIET

K~benhavn, den 199juni 1940

Til

kystflåden.

J v 497/1937 _,

Vedrørende myndighed til at pålægg e straf uden

dom ved oplagt skibsmateriel i _:QJ.QY.~n~n ".

Marineminist eriet be st emme r , at de r ved de i

havne udenfor København oplagte flådestyrke:·, d er Lkke

har kommando hejst! tillægges den ældste ved styrken

tjenstgørende soofficer straffemyndighed som anf ørt i

kongelig anordning af 24'juli 1937 § le



Bilag nr. 22/1940~

Marineministeriets skrivelse af 27/11 1940 vedrørend~

myndighed til at pålægge straf uden dom ved oplag1

skibsmateriel i provinsen:>.

MARINEMINISTERIET

København~ den 27 fnovember 1940

Til
marinestationen "Hobr'o " m"fL

J ., 497/1937,

Marineministeriet har bestemt~ at den i sovær~s

kommandoens skrivelse løbe nrc Fv86, journal 12/1940 af
27 I september deå. omtalte myndighed til at pålægge straf
uden dom kun vedrører stationer~ hvor chefen (stationsof~

ticeren) er en søofficer af linien c
For de stationers vedkommende 1 hvor st ationscffi

ceren er søofficer af reserven vil straf uden dom blive
pålagt af rettergangschefen (chefen for søværnskommandoen)
etter modtagen, skriftlig indberetning bilagt fuldstændig
udskrift af de i oplysningsbo gen indførte straffe og disci~

plinarmidlere
Disciplinarmidler vil fra den l'december d.å o være

at tildele ved stationsofficererne s foranstaltning, jvf:',
militær retsplejelov § 48, ~istk~p Bol4 - 1937, side 206c

Stationsofficerer (r) der har myndi ghed til tilde
ling af disciplinarmidler indsender pr. den 11 i hver må-

ned udskrift af disciplinarmiddelbogen for den nærmest
foregående måned til marinerninisteriet c

Disciplinarmiddelbøger vil blive stationerne til
stillet af søværnskommandoens personelkontoro

f" m,

Briand de Crevecouer
fgo



Bilag nr . 23/1940g

M~rineministeriets skrivelse af 1/8 1940 om at chefen
for flådestationens myndighed som rettergangschef unvi

des til at omfatte divisionerne.

MARINEMINISTERIET

København, den l'august 1940

Til

flåd est at Lonen ,

.r . 497/1937.

Marineministeriet har bestemt, at chefen for
flådestationens myndighed som rettergnngschef udvides
til at omfatte divisionerne , så længe disse er ham un

der'Lagt ,

sign. Sw Brorsen ~



~ilag nro 24/19400

[ongell! anordning af 2/10 1940 angående politimyndighe~

for søværnets skibe og luftfartøjern

} bedes optaget ikongeligNedennævnte
Lovt idende : )
Statstidende : )

udgiveren af v- og Ministerialtidende
Statstidende o

Til

Anordning
angående

politimyndighed for søværnets skibe og luftfartøj8r.

§ l.

Søværnets skibe og luftfartøjer bemyndiges til~

såfremt militære forhold eller tilsynet med bestemmelser
vedrørende forhold på søen kræver det, at standse~ visite
re, afvise eller eventuelt anholde dar.ske eller fremmede

koffardiskibe og fartøjer og danske eller fremmede 9 civile
luftfartøjer i dansk territorialt farvand o (~ i Luf't r-ummet

derover samt danske koffardiskibe og fartøjer og danske,
civile luftfartøjer i internationalt farvand og i luft

rummet derover.
I tilfælde af anholdelse overgives det pågældende

skib eller luftfartøj til politimyndigheden i den havn ,

til hvilken indbringelsen finder sted.

§ 20

Kgl. anordning af ?5de maj 1939 angående politi
myndighed for søværnets skibe og luftfartøjer ved s tk
ringsstyrkes formering og under mobilisering ophæves~



§ 30

Denne anordning træder straks i kraft"

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette o

Givet på Amalienborg~

den 2'oktober 19400

Under vor kongelige hånd og seglv

Chr ist ian Ro

So Brorsen



Bilag nr. 25/19400

Søværnskommandoens skrivelse af 22L1~40 an~ende chefen
for kystbevogtningens straffemyndighed mom.

S0VMRNSKOMMANDOEN

København, den 22'november 1940~

Til

kystbevogtningeno

J o 497/19370

Angående straffemyndighed mnV~Vf!c kystbevog~··

ningens skrivelse nr. 52 af 25'oktober doå o

Under henvisning til kystbevogtningens ovennævnte
skrivelse har søværnskommandoen bestemt 1

!i chefen for kystbevogtningen i henseende til myndighed
til at pålægge straf uden dom vil være at betragte som
gruppechef med hensyn til det i kystbevogtningsfart øjer~

ne (kutterne) udkommanderede personel (jvfre kgl. anord
ning af 24'juni 1937, kundgørelse for søværnet B 15/1937 9

pkt. l, § 3), og

!i chefen for kystdefensionen udøver myndighed som retter
gangschef for ovenanførte personelo

Dette meddeles herved kystbevogtningen til eft erret
ning og foranstaltning.

Briand de Cr~vecouer.

fg.



Bilag nr. 26/1950!

~arinam1n1steriets skrivelse af 28/11 1940 vedrørende
førerne af kystbevogtningsfartøjernes myndighed til at
tildele discip1inarmid1er~

MARINEMINISTERIET

København, den 28'november 19400

Til
kystdefensionen moflo

J (, nr-, M" 427/1940"

e

e

Marineministeriet har bestemt s at førerne af kystbe~

vogtningsfartøjerne K. l, ?-~ 3, 4 1 5s 6, 7, 8, 9, 10r Il
og 12 fra den lfdecember d,åo at regne, i henhold til mili
tær retsplejelovs § 48, 2'stk., kundgørelse for søværnet
B. 14 - 1931, side 206; tildeles myndighed til at tildele
disciplinarmidler til det de respektive fartøjer tilkommar~-'

derede militære personelø

Udskrift af disciplinarmiddelbogen indsendes den
1 f i hver måned for den nærmest foregående måned til marine-
ministeriet (ad tjenestevejen).

Disciplinarmiddelbøger vil blive tilstillet fa~

tøjerne fra søværnskommandoens personelkontor~

Dette meddeles herved til efterretning?

f.,mQ

Briand de Cr~vecoeur

fg~



Bilag nr. 27/1940.

Marinemin1steriets skrivelse af 28/11 1940 vedrørende
førerne af patrouillefartøjerne P~ 5f 6 t 7 j 8 2 9, IO; Il
og 12's myndighed til at tildele disciplinarmidler?

MARINEMINISTERIET

København, den 28'november 1940

Til

J~ M.427/1940~

føreren af patrouillefartøjer P ~5- Po 12 m,fl ~

Marineministeriet har bestemt~ at førerne af pa
trouillefartøjerne P. 5) 6, 7, 8, 9~ 10, 11 og 12 fra den
l'december d.å. at regne i henhold til militær retspleje
lovs § 48, 2'stk., kundgørelse for søværnet Bo 14 - 1937,
side 206, tildeles myndighed til at tildele disciplinar
midler til det de respektive fartøjer tilkommanderede
militære personele

Udskrift af disciplinarmiddelbogen indsendes den
l' i hver måned for den nærmest foregående måned til ma
rineministeriet (ad tjenestevejen)e

Disciplinarmiddelbøger vil blive tilstillet far
tøjerne fra søværnskommandoens personelkontor.

Briand de Cr~vecouer
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Bilag nr. 1/1941~

Fortegnelse over etablerede kystudkigsstationer i obser
vationstjenesten vedr0rende minenedkastning fra luftfar
12jer samt søulykke~

Ultimo apr i l 1941 Journal M158/1941

Fortroligt.

Fort egnels e over
etablerede kystudkigsstationer (meldestationer)
i observationstjenesten vedrørende minenedkastning
fra luftfartøjer samt søulykkerc

Stations nr .

1

2

'3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
1'3
14
15
16
17
18
19
20

21
22

2'
'-4

Betegnelse

Lappegrund Fyrskib
Kronborg
Middelgrundsfort
Lynetten
Fyrskib Sundet Syd
Nordre Rose
Dragør
Drogd en Fyr
Stevns Fyr
K0ge Havn
Korsør Havn
Halskov Rev Fyrskib
Fyrski b III , Store Bælt
Fyrskib IV, Store Bælt
Sprogø
Slipshavn
Avernakke Bro
Gisselare
Røsnæs
Ko l by Kaas Hm n
Odense Fjord
Dræby Fed
Stige
Rosenvold

Anmærkning_

Meldestation

Meldestation
Meldestation
Meldestation

Mel des t at ion
Me l de stat ion
Meldestation

)

) Odense Fjord
)



Stat ions nr,
25
26

21
28

29
JO
31 a
J1 b

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

- 2 -

Betegnelse
Holtserhage
Vejle Havn
Bjørnsknude
Æbelø
Hjarnø
Ho rsens Havn
Spodsb jerg Fyr
Hundested Havn
Lynæs
Frederiksværk Havn
Kyndby
Holbæk Havn
NyknbLng Sø Hav n

Ourø N~V . Pynt
Spodsbjerg Havn
Albuen
Taars
Langø Havn )
Rosnæs pynt )

Hestehoved
Gransund Lodshuse
Stubbekøbing Havn
Sto rst romsbroen
Ore
Vejrø
Karrebæksminde Havn
Raagø Lodsudkig
Guldborg
Omo Skovbanke
Lohals
Elsehoved
Tro ense
Svendborg
Rudkøbing Havn
Marstal
Ærøskobing
Skaro
Avernakø

Anmærkning

Me Ide st at ion

Nakskov Fjord

Meldestation
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.§!!!ions nr . Betegnelse Anmærkning

62 Dyreborg

63 Sønderborg
64 Sottrup Skov

65 Aarøsund
66 Baagø

67 Brandsø
68 Drejens Odde

59 Kolding Havn

70 Kjels Nor
71 SkjoldMØ

72 Tranekjær
(7'5 Rist inge beordret oprettet 16/5)



Bilag nr. 2/12i!~

Søværnskommando ens fortrolige skrivelse af 16/1 1941L
journ. nr. 80/1941 nr . 4~3, til forsvarsministeren ved
rørende krav om torpedobådenes aflevering til den tyske

kr i gsmarin~ ••

SØVÆRNS KOMMANDOEN

Kebenhavn, den 16 'januar 1941

Til

forsvarsministeren.

Journal M 80/1941.

Fortroligi

I anledning af den af den tyske gesandt den 15 1 januar
1941 foretagne henvendelse til udenrigsministeren (uden
rigsministeriets skrivelse af 15 1januar 1941, P.J.I.A. ,
J .84 .B.3 . til marineministeriet) om overlevering som leje
eller køb af 6 torpedobåde af "Dragen" og "Glenten"-typen
og 6 bevogtningsfartojer af "Springeren"-typen til den ty
ske værnemagt skal saværnskommandoen .ef t e r hro ministerens
o~ææfremsætte sit synspunkt på dette sp0rgsmål.

l . I kapitulationsbetingelserne af 9'april 1940 pkt. ?

anfares: "--- -Die danischen Truppen werden in Besitz ihrer
Waffen belassen, soweit ihr Verhalten dies gestattet .---"
og der foreligger for saværnskommandoen intet tilfælde be
kendt , hvor der skulle være forekommet sådanne forhold, at
det på nogen måde skulle berettige til at anvende det den
9'april 1940 fra tysk side tagne forbehold.

Soværnskommandoen må derfor bestemt fastholde, at den
fremsatte fordring er uforenelig med de indgåede kapitula
tionsbetingelsers pkt . ?

2. En overlevering som den fordrede er - uanset hvordan
den formelt tilrettelægges - krænkende for sømilitære æres
begreber, og det er soværnskommandoen udforståel1gt efter
de samtaler, der efter den 9'april 1940 har været ført mel
lem den danske marineattache i Berlin og stabschefen hos
storadmiral Raeder, at den tyske regering har villet til-
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føje det danske scværn en sådan ydmygelseo

3. S~værnskommandoen ønsker at gøre hro ministeren be
kendt med , at opretholdelsen af den fremsatte fordring kan
medføre en ændring af det hidtidige forhold mellem sovær
net og den tyske værnemagt med de deraf flydende eventuel

le konsekvenser .

4 . Søværnskommandoen er derfor af den bestemt e opfatt el
se , at den fremsatte fordring må besvares med en kort og

klar afvisning.



~g nr. 3/1941 .

SAvær nskommandoens fortrolige skrivelse af 17/1 1941~

jo urn . nr. 80/1941 nrØ 461, til forsvarsministeren ved
r or ende krav om torpedobådenes aflevering til den tysk~

!g:igsmarine .

SØVÆRNS KOMMANDOEN

Kobenhavn , den 17'januar 19410

Til

forsvarsministerene

Journal Me 80/1941

Fortroligt,.;

I fortsættelse af søværnskomrnandoens skrivelse M~4~3

journal M80/1941 af l6'ds~ skal s0værnskommandoen frem
føre I

I det i ovennævnte skrivelse citerede afsnit af ka
pitulat ionsbetingelserne "Die danischen Truppen werden
in Bes 1tz ihrer Waffen belassen, soweit ihr Verhalten
dies gestattet lt - er i virkeligheden givet et tilsagn fra
tysk side om , at opretholdelsen af dansk søværn og dansk
hær anerkendes, sålænge værnenes optræden ikke giver an
ledning til at ændre dette tilsagn.

Som ligeledes nævnt er der intet bekendt om, at der
nu er indtruffet begivenheder, som berettiger til at an
vende det tagne forbehold.

Såfremt det pålægges s0værnskommandoen at bringe
det af den tyske gesandt fremsatte krav til udførelse
borttages i princippet grundlaget for et dansk søværno

Søværnskommando en tager nemlig ikke i betænkning r at
udtale , at såfremt man opfylder det nu fremsatte krav , er
man i princippet gået ind for en aflevering af flåden,
idet men utvivlsomt kun må betragte dette som et f0rste
skridt , således at man kan forvente senere at blive stil
let overfor lignende krav om udlevering af andre af sø
værnets enheder, f.ekse vore undervandsbåde - krav som
det da under henvisning til, at tidligere kraver blevet
opfyldt vil være umuligt at nægte opfyldelse af.



- , -
I virkeligheden er man nu ude for samme forhold som

i 1807, hvor den engelske regering bortførte den danske
flAde og ødelagde nybygninger på Holmen - betegnet som
englændernes skændselsgerning - blot med den for dansk
samvittighed ydmygende kendsgerning, at det nu sker efter
den danske regerings høje overvejelse, og såfremt kravet
imødekommes med dens billigelse, og en protest vil, hvor
kraftig den end formuleres aldrig kunne udviske dette ind
tryk.

----------...

I kapitulationsbetingelsernes pkt. 2 er som nævnt
opretholdelsen af det danske søværn anerkendt i princip
pet. Soværnskommandoen er så meget mere overbevist i rig
tigheden af dette synspunkt som at Storadmiral Raeder i
sit brev af 7'maj 1940 til viceadmiral Rechnitzer anfører:
"Efter min ordre vil KUstenbefeh1shaber Danemark Admiral
lewis og marineattacheen behandle alle kommende . spørgsmål
i forbindelse med den danske marine i den hidtidige ven
skabelige form, der er givet ham særligt pålæg om at fore
læg~e Dem forslag angående anvendelsen af de danske sø
strld.kræfter til sikring af de danske farvande, hvilket
måtte være egnet til fuldtud at tilfredsstille den danske
_rines selvfølelsen. (Gengivet i oversættelse som det er
anført 1 bilaget til den af forsvarsministeren i juli
1940, journal nr.13l/l940 udsendte skriv~lse).

Det heri anførte om betydningen af at opretholde det
danske søværn og dets selvfølelse understreges yderligere
at de senere samtaler, som den danske marineattache i Ber
lin i september måned 1940 førte med stabschefen hos Stor
admiral Raeder, hvorunder anførtes, at Tyskland gerne så,
at Danmarks nationale krigsmarine opretholdtes og udbygge
des på nationalt grundlag. Endvidere talte stabschefen om
de opgaver, man havde tiltænkt den danske marine særlig
uddannelsen, udfra den betragtning, at en marine, der ikke
til stadighed arbejder og tilføres nyt liv meget hurtigt
vil "afgå ved døden" o

--... ----..------
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Der er for s~værnskommandoen således ingen tvivl om~

at det i kapitulationsbetingelsernes pkt~ 2 fastsatte ik

ke er ord, men i april 1940 var udtryk for et velovervejet
standpunkt - at man ønskede det danske S0værn opretholdt
og i tillid bertil er det blevet antaget af den danske
konge og ,regering. Senere udtalelser af storadmiralen og
andre tyske personligheder peger afgjort i samme retning.

Det skulle synes unodvendigt at fremføre, at for en
flåde er skibe en så absolut betingelse, at det første er

utænkeligt uden i forbindelse med det andeto
Søværnets opgaver ligger på søen og personellets

hele uddannelse foregår på søen, med det ene formål at
bringe skibe og personel til at arbejde som en enhed un
der alle tænkelige forhold.

Såfremt man fjerner flådens skibe~ fjerner man såle
des selve det grundlag, hvorpå alt liv i søværnet hvilero

Man kan ikke sammenligne afleveringen af kanoner
med afleveringen af skibe. Skibene er dels en så integre
rende del af søværnet, at en aflevering af skibene skærer
meget dybt, og man kan ej heller se bort fra det forhold,
at et dansk orlogsskib ved visning af flaget, betragtes
som en del af nationen, og sådan føles det ikke alene af
alt søværnets personel, og en udlevering af et skib, der
har bAret det danske orlogsflag, vil på en ganske anden
mAde krænke folkets nationale foleIser end afleveringen
af nogle kanoner.

En sådan handling vil utvivlsomt give genlyd i store
dele af den danske befolkning, og det vil sandsynligvis
derefter bliver yderligere vanskeligt for regeringen at
bevare den ro og værdighed i landet, som er påbudt i kon
gens proklamation, og man gør i denne forbindelse opmærk
som på, at det næppe er gået op for den danske befolkning?
at man har udleveret en del AL-kanoner til den tyske vær
nemagt, men at det må anses for ganske udelukket at holde
afleveringen af 12 torpedobåde skjult~

I denne sammenhæng må man også henlede opmærksomhe
den pA, at søværnets personel meget klart vil kunne se, at
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afl veringen af skibene direkte strider mod kapitulations
betingelserne af 9'april 1940, og man vil ikke senere ku~ne

forvente dets ubetingede loyaliteto
SAfremt man fjerner skibene fra flAden 9 fjerner man

som nævnt samtidig grundlaget for personellets tro på nyt
ten af dets videre arbejde, og søværnskommandoen kan på
nuværende tidspunkt ikke overse eller afgøre, om det over
hovedet er muligt at sammenholde personellet som en orga

nisat ion.
Der vil ingen garanti kunne gives mod sabotagehandlin~

ger af forskellig art .
Såfremt de nævnte skibe udleveres den tyske værnemagt

til brug t vil det utvivlsomt blive bekendt i England~ Der
er for søværnskommandoen ingeQ tvivl om, at det også er be
kendt i England , at danske minestrygere arbejder i farvan
dene på at uskadeliggøre de fra engelsk side udlagte miner.
Dette er utvivlsomt blevet bed0mt , om ikke billigende, se
dog forstående udfra den danske interesse der ligger i at

s ikre indre dansk skibsfart .
Som tidligere nævnt overfor hr. ministeren , er mine

at r ygere kun at betragte som s~militært hjælpemateriele
Ganske anderledes stiller forholdene sig i samme øje

blik det i England erfares , at den tyske værnemagt nu og
al rekvirerer og anvender det egentlige danske søkrigsma
teriel. I samme øjeblik kan opstA et ønske om at forhin
dre en yderligere rekvisition ved ganske simpelt at ødelæg
ge det, og da det eneste våben, der i øjeblikket kan brin
ges til anvendelse fra engelsk side mod flådens skibe, er
bomber fra luftfartøjer , må den herved forårsagede risiko
ikke lades ude af betragtning, når den endelige bestemmel

se i dette spørgsmAl skal tages .
Da de engelske luftfartøjer mA regne med nogen modvirk-

somhed fra tysk side , vil et eventuelt angreb formentlig
blive foretaget fra større højde end den, hvorfra der kan
regnes med sikker træfning på det tilsigtede mAl, og der
for udsætte større dele af hovedstaden for risikoen for

bombetræffere.
Det tidligere gode forhold mellem den danske og den

tyske marine , som bl .a. Storadmiral Raeder så ofte har
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fremhævet, vil ved en begyndende aflevering til Tyskland
at flAdens skibe fuldstændig ophøre fra dansk side, og
det bør også nævnes, at det bestående forhold mellem sø
værnet og de herværende tyske marinemyndigheder ved en
s~dan aflevering af flAdens skibe i bund og grund vil
ændres til skade ikke alene for soværnet, men ogsA til
ubodelig skade for alle de samfundsnyttige opgaver, som
søværnet tor tiden u~fører (minestrygning, mineeftersøg
ning, sopolititjeneste m.mo)~

~-------~--

Efter s~værnskommandoens skøn vil der overhovedet ik
ke kunne forhandles om betingelser for aflevering af flå
dens skibe, og søværnskommandoen skal indtrængende hen
stille, at henvendelsen fra den tyske gesandt besvares
i overensstemmelse hermed.



Bilag nr. 4 /1941~

Verbalnote (Aufzeiehnung) fra den tyske gesandt vedrøren
de krav om, at danske handelsski~e i fart på Nordsøen b~
væbnes med A.L~-skyts.

Der Bevollmåehtigte des
Deutsehen Reiehes.

A u f z e i e h n u n g~

~-~~~-------------------

Die in 1etzter Zeit vorgekommenen Angriffe englischer
Luftstreitkrafte gegen im Nordseeverkehr eingesetzte Han
delsschiffe~ die sieh bekannt1ieh aueh gegen danisehe
Schiffe gerichtet haben und erkennen liessen; dass engliseher
seits die danisehe F1agge nicht geschont wird, machen es
uner1åsslieh, dass die in diesem Seegebiet fahrenden
danisehen Hande1ssehiffe zu ihrer Selbstverteidigung,
insbesondere zur Abwehr von gegen das einzelne Schiff ge
richteten Tiefangriffen, F1akwaffen mits1chfUhren.

Es ist erforder1ieh, dass die Danische Regierung die
AusrUstung ihrer im Nordseegebeit fahrenden Hande1sschiffe
mit F1akwaffen zum Schutz von Schiff und Besatzung be
schleunigt vornimmt,

Auch andere Staaten - u.a. die Turke1 - haben in der
Erkenntnis, dass andernfa11s ihre Schiffe und Besatzungen,
die in der Mehrzah1 im Dienst der 1ebensnotwendigen Ver
sorgung des Landes stehen und eingesetzt werden mUssen,
gefåhrdet sind, ihre Sehiffe zur Se1bstverteidigung gegen
Luftangriffe mit F1akwaffen ausgerUstet.

Kopenhagen, den 6. September 1941.



Bilag 5/1941.

Udenrigsministeriets verbalnote at 25/9 1941 til den tl=
ske sesandt vedrørende krav~m bevæbning af danske han
delsskibe i Nords0fart~

UDENRIGSMINISTERIET . .

V e r b a l n o t e o

Unter BezuBnahme aut nie dem Minister des Aeussern
von dem Bevollmaehtigten des Deutsehen Reiches Uberreich
te Autzeichnung vom 6. ds .. Mtso betreffend die Frage wegen
AuerUstung der im Nordseegeleit fahrenden danischen Han
delsschiffe mit Flakwaffen beehrt sieh das Ministerium
des Aeussern der Deutsehen Gesandtsehaft mitzuteilen,
deas die Danisehe Regierung diese Frage sowohl von grund
aatzlichen als aueh von praktisehen Gesichtspunkten aus
einer eingehenden Prufung unterzogen hat und zum folgende
Ergebnis gekommen ist:

Nach der statgefundenen Entwicklung der im See- und
Luftkrieg angewandten Methoden wurde es den Regeln des
Volkerrechts kaum widerspreehen, wenn Handelsschiffe zur
Vert;'eid igung gegen unbe recht igte Angriffe von Luftfahr
zeugen diesen gegenuber als eine Notwehrsmassnahme von
Waffen Gebrauch machen.

Was Danemark bet rifft, steht die fur einen derartigen
Zweck ertorderliche Anzahl von Flakwaffen indessen nicht
zur VerfUgung, ebenso wie die danische Marine zur Zeit
Uber genUgende zur Bedienung solcher Waffen ausgebildete

Mannscbaften nicht verfUgto
Laut der Auffassung der danischen maritimen Behorden

wHre es aus technischen und taktischen GrUnden nicht aus
reichend, Waffen eines anderen Typus zu benutzen als
~ mm Masehinenkanonenc Da ein wesentlieher Teil der Be
atHnde der Kriegsmarine von diesen Waffen an die deutsche
Wehrmaeht abgeliefert worden iat, sind zur Zeit - abge
sehen von der zur Anwendung in den Schiffen der Kriegsma
rine normierten Anzahl - nur 20 StUek in 10 Zwillingaffu-
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tagen verfUgbar, und diese 20 Kanonen sind alle einer in
mehreren Beziehungen stark veralteten Konstruktion. Ebenso
1st die Munition9 die fUr diese Kanonen zur VerfUgung
eteht t eines veralteten Typus und ist namentlich nicht
autodeetruktiv, weshalb sie in Fallen, wo das Ziel nicht
getroffen wird, erst durch Niederschlag zersprengt wirdo

Eine bedeutende Anzahl danis cher Schifte befahren
die Nordeeeo In der Zeit vom l~ August bis zum 9~ Septem
ber ds.Js. betrug die Anzahl dieser fchiffe 950 Da eine
Schwachere Armierung als 2 Kanonen je Schiff nicht in
Frage k~me, wåren also mindestens etwa 200 Kanonen erfor
derlich. Die Anzahl, die danischerseits zur VerfUgung
steht, ist deshalb ganz unzulanglicho Es ist ausserdem
unmoglich zur Zeit die vorhandenen Bestande durch Neuan
schaffungen zu erganzen.

Die fUr die Bedienung der Flakwaffen in Schiffen er
forder1iche Mannschaft ist auch nicht vorhanden, nicht mal
in genUgendem Umfang fur die eigenen Fahrzeuge der Kriegs
marine, indem es seit dem 9. April 1940 u.a. nicht moglich
1st, SchiessUbungen gegen Luftschwebez1el zu veranstalten.
Hinzu kommt noch, dass der Kriegsmarine zur Zeit dns fUr
eine derartige Ausbildung erforderliche Lehrpersonal fehlt,
wenn die ihr ob1igenden Aufgaben mit Bezug auf Minensuchen
und Wachschiffsdienet fortdauernd in einer hinreichenden
Weise und im erforderlichen Umfange gelast werden sollen.

Mit RUcksicht auf die obengenannten Umstånde sieht
sich die Danische Regierung somit nicht in der Lage 9 die
in Rede stehende Massnahme zu treffen.

Kopenhagen, den 25. September 1941.

sign. Scavenius.

An die Deutsche Gesandtsehaft,
K o p e n h a g e no



B11ag nr. 6/l~
Pro Memoria fra det "sven ske udenrigsdepartement vedrøren
de de svenske myndigheders stilling til spørgsmålet om
handelsskibes bevæbning. (Modtaget med skrivelse af 7/1
194~ fra udenrigsministeriet) o

KUNGL. UTRIKESDEPARTEMENTET"
Politiska avdelingen c

P. M"

Under det sedan hosten 1939 pågående stormaktskriget
har från de svenska myndigheternas sida liksom t~1~gare

konsekvent intagits den ståndpunkten, att svenska handels
tartyg icke må vara bsvåpnade •

Denna ståndpunkt står i overensstammeIse med den
folkrattsligt allmant erkanda regeln 9 att endast krigs
forandes handelsfartyg, men icke neutrala han æ Lsf'ar-t yg ,

aga gera motstånd mot visitation och uppbringning från
krigforande stridskrafters sida~ Armering av ett fartyg
tår namligen anses forutsatta, att bevapningen skall kom
ma till anvåndning såsom forsvar mot krigforandes strids
kra:ftero

r·overensstammelse med ovan angivna folkråttsliga
stAndpunkt står också regeln i gEillande svenska neutrali
tetsbestammelser av den 27 maj 1938, att krigforandes
handelsfartyg aga tilltrade till svenska haronar, aven om
de ~ro bevapnade, dock under den forutsattningen, att be
vapningen endast avser sjalvforsvar (§ 3 mom~2, Kungl o
kungorelse nr. 187/1938). Dette medgivande, vilket be
stammes av en onskan att icke lagga hinder i vågen for
handelsforbindelsernas uppråtthållande med de krigforand e~

innebar icke något avsteg från svenska regeringens stadse
uppratthållna grundsats, att svenska handelsfartyg icke
må vara bevapnade for att satta sig till motvarn mot krig
forandes stridskrafter.

Uppfattningen om att retten till motstAnd mot de
krigforandes utovning av prisrattsliga befogenheter endast
tillkommer handelsfartyg tillhorande de krigforande sjalva
bekraftas aven av bestammelserna i det tyska prisregle-

- - - - - - - - - - - -
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Ilentet. Av artiklarna 36 och 37 i 1939 års ItPrisenordning"
framgAr namligen, att motstånd från neutralt handelsfar
tygs sida i och for sig medfor fartygets uppbringning
och konfiskation samt att det over huvud taget behandlas
som fientligt handelsfartyg. Darj~mte framgår av den an
markning, som finnes inford under artikel 76 i den av
Eckardt och von Stauffenberg utgivna editionen av det
tyska priBreglementet~ att våldsamt motstånd från neutralt
tartygs sida år kriminaliserat jamtlikt tysk ratt ("die
Schuldigen unterliegen der kriegsrechtlichen Aburteilung") :,
medan denna pAfoljd for krigtorandes handelsfartyg dare
mot endast indtrader, dsrest dessa gå anfallsvis tillvaga~



Bilag nr . 7/19410

Referat af en mellem udenrigsministeren og den til det
herværende tyske gesandtskab knyttede Dr~ Barandon do
9/4 1942 stedfunden forhandling.

~inister Barandon fra det tyske gesandtskab har gå r s
ettermiddag til udenrigsministeren afleveret den i over
sættelse til dansk vedlagte notits 9 i hvilken der fremsæt
tes krav om, at danske skibe i fart på Rotterdam f orsynes
med tysk luftværnsbevæbning.

Udenrigsministeren overgav ved den pågældende lejlig
hed minister Barandon udenrigsministeriets den 25, f. mØ
daterede verbalnote indeholdende en besvarelse af det ty
ske gesandtskabs henvendelse af 12. december f.å. om be
væbning af danske handelsskibe. Hr. Barandon ~rklærede, at
han naturligvis ikke kunne modtage verbalnoten som svar
på den af ham nu foretagne henvendelse, men at han ville
tage de deri indeholdte oplysninger "zur Kenntnisnahme ".
Han meddelte iøvrigt , at de i udenrigsministeriets verbal
note indeholdte argumenter og oplysninger, som udenrigs
ministeren i sin tid mundtligt havde anført overfor mini
ster v. Renthe-Fink, allerede havde været forelagt i Ber
lin og havde været taget i betragtning ved de tyske myn
digheders overvejelse af sagen.

Det anførtes af udenrigsministeren, at det, forinden
man herfra tog endelig stilling til henvendelsen, ville
være af betydning fra tysk side at erfare , hvorvidt det
måtte være rigtigt, således som det synes at være tilfæl
det efter de her foreliggende oplysninger, at svenske ski
be kunne sejle i Nordsøfart, uden at være bevæbnet med an

t 11uftskyts .
Hr. Barandon anførte, at hvis svenske skibe kunne

sejle i Nordsøfart uden bevæbning , skyldtes det forment
lig, at Sverige var neutralt, medens danske skibe ikke
af modstanderen blev betragtet som neutrale .

Det fremgik ikke helt klart af den tyske notits, om
danske skibe, der ikke anmeldtes til bevæbning, fuldstæn
dig udelukkedes fra sejlads på Nordsøhavnene . Udenrigsmi-
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nisteren ville derfor gerne have en positiv udtalelse om,
hvorledes notitsen i denne henseende var at forst!.

Endelig pegede man på, at officerer og mandskab på
et opbragt neutralt skib ifølge gældende priseordnings
bestemmelser, jfr. bestemmelsen i den tyske prisecrdning
af 28. august 1939, ville være underkaste~ særligt ugun
stige regler, såfremt det opbragte skib havde gjort voldsom
modstand eller deltaget i kamphandlinger. I den vedkommen
de bestemmelse i den tyske priseordning siges det, at fri
givelse af neutrale skibsbesætninger under visse omstæn
digheder ikke finder anvendelse, når det opbragte skib
har ydet voldsom modstand eller deltaget i kamphandlinger.

Om de fornævnte punkter ville miniet3r Barandon søge
fremskaffet nærmere oplysninger.



Bilag nr. 8/1941.:-

Udenrigsministeriets verbalnote af ?5!3 1942 til det
herværende tyske gesandtskab vedrørende bevæbning af
danske handelsskibe 1 Nordsøfart.--- .-

UDENRIGSMIN ISTERIET

VERBALNOTE
~--~-----~---------

Unter Bezugnahme auf die Aufzeichnung der Deutschen
Gesandtschaft vom 12.Dezember v.Js. betreffend die Frage
der Bewaffnung danischer Handelsschiffe in der Nordsee
fahrt beehrt sleh das Ministerium des Aeussern der
Deutschen Gesandtsehaft folgendes mitzuteilens

Als die Frage der Bewaffnung der d~n1sehen Handels
schiffe 1m Nordseeverkehr 1m september v.Js. der Danischen
Regierung nahegelegt wurde, war es deutschersaits der Ge
danke, dass die Sehiffe mit danlschen Waffen ausgerustet
und diese letzteren von dan1sehem Personal bedient .er
den sollteno Die Dånische Regierung war damals. wie in
der d1esseltigen Verbalnote vom 25.September 1941 mitge
teilt, schon aus dem Grunde nicht imstande, aut den
deutsehen Vorschlag einzugehen, weil man Uber verwend
bare Waffen und ausgebi1dete Mannschaft nicht verfugte.

In der Aufzeichnung der Deutschen Gesandtschatt vom
l2.Dezember 1941 ist jetzt von einer Bewaffnung der
Scbiffe mit danischen Waffen und dånischem Bedienungsper
sonal nicht mehr die Rede, wohingegen vor~schlagen wird,
die Schiffe mit deutschen Waffen die von deutschem Perso
nal bedient werden sollten, auszurUsten. Es 1st somit eine
neue Situation entstanden, zu welcher die nanlsche Regie
rung frilher keine Gelegenheit hatte, Stellung zu nehmen.

Obwohl die Danische Regierung die aus dem Vorschlag
ersicht1iche Sorge um die dgnisehe Schitfahrt schatzt,
glaubt sie jedoch nach eingehender PrUfung der Sache,
entscheidende Bedenken gegen eine Anmahme des deutsehen
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Vorscblagshegen zu mUs sen. Diese Bedenken grunden sich
aut die folgende Ges1chtspunkte:

l. Die Danische Regierung muss der Auffassung sein,
d~8S eino Regelung in Uebereinst1mmung mit dem deutschen
Vorschlag mit der Beibehaltung der dan1schen Nationali
tatszeichen an den fraglichen Scbiffen unvereinbar sein
wUrde. Wie bekannt, sind jetzt alle daniscben Schiffe ge
mass den am Anfang des Krieges im Rerbst 1939 diesbe
zUglich erlassenen Vorschriften mit daniscben Nationali
tatszeichen versehen. Es ist die Ansieht der Danischen
Regierung, dass diese Vorkehrung den Besatzungen wahrend
der Fahrt eine gewisse Sicherheit bietet. Jedenfalls be
stebt kein Zweifel daruber, dass der danische Seemanns
stand selbst, sowohl Schiffsoffiziere als auch Mannschaf
ten es als eine Beruhigung empfindet, unter dem Schutz
der Nationalitatszeichen zu fahren. Der Seemannsstand
begt den grossten Widerwillen gegen eine Beseitigung
dieser Zeichen und von Seiten der Behorden ist es, in
Anbetracht der vom Seemannsstand eingenommenen andeuernd
verstandnisvollen Haltung unm8glich zu unterlassen,
diesern Moment eine wesentliche Bedeutung beizumessen.
Es muss damit gerechnet werden, dass eine Bewaffnung
der Schiffe mit deutschen Waffen und deutschem Bedie
nungspersonal und die siah daraus ergebende Notwendig
keit des Aufgebens der Nationalitåtsbezeichnung der
fragliehen Schiffe einen derartigen Widerstand settens
des Seemannsstandes hervorrufen wUrde; dass dadurch die
bisherige verstandnisvolle Haltung desselben gefahrdet
werden wlirde.- Die interessierten danischen Kreise
haben imUbrigen die Aufmerksamkeit darauf hingelenkt,
dass Schwedischen Schiffen Zutritt zu den deutschen
Konvoyen gewahrt wird, obgleich sie nicht bewaffnet sind.

2. Es ist zu befUrchten, dass eine Regelung in
Uebereinstimmung mit dem deutsehen Vorschlag schadliche
Konsequenzen fUr die danische Schiffahrt wlirde nach
sieh ziehen konnen, indem man darauf gefasst sein muss,
dass eine Massnahme s wie die deutscherseits vorgeschlage~

ne, von engliseher Seite Angriffe gegen andere danische
Sehiffe und gegen dånisches Hoheitegewasser wUrde pro-
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vok1eren konnen. Hierbei wird teils an direkte kriegerische
Handlungen gegenUber danischer Schiffahrt, Hafenanlagen
U.s.w. gedacht, teils an Vorkehrungen von Beiten der eng
lischen Behorden gef-en danische Sch1ffe, die der Kontrol
le der Danischen Reg1erung entzogen sind.

3. Eine Regelung in Uebereinstimmung mit dem deutschen
Vorschlag wUrde die rechtliche Stellung der danischen
Sch1ffsbesatzungen in ungUnstiger Ricbtung beeinflussen
konnen. Kapitane, Offiziere und Mannschaften eines aufge
brachten neutralen Fahrzeugs sind namlich, falls das auf
gebrachte Fahrzeug gewaltigen Widerstand geleistet oder
an Kampfhandlungen teilgenommen hat, besonderen ungUnstigen
Vorschriften unterworfen, vgl. die Bestimmung der deutschen
Prisenordnung vom 28.August 1939, Art.16, 4.Absatz, wo es
he1ast, dass die vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels
betreffend Freigabe von neutralen Scbiffsmannschaften un
ter gewissen Umstanden keine Anwendung finden, wenn das
aUfgebrachte Fahrzeug gewaltsamen Widerstand gele1stet
oder an Kamphandlungen teilgenommen hat.

Schliesslich glaubt man darauf aufmerksam machen zu
mUs sen, dass eine Fortsetzung des jetzigen Zustandes, wo
dåa1sche Handelsschiffe unbewaffnet sind, nicht damit
sleichbedeutend ware, dass das Risiko fUr die dånische
Schiffahrt in der NotUsee in ehtscheidender Weise ve rs charft
sein wUrde, indem die bisherigen Schaden relativ klein ge
wesen sind, und die Erfahrung bis jetzt somit keine Grund
lage fur eine Vermutung wegen eines gescharften Risikos
fur diese Schiffahrt in Zukunft bietet. Tatsåcblich sind
nåmlich in der Zeit vom l.August 1941 bis heute nur 1 Falle
von Beschådigung danischer Schiffe durch Luftangriffe ein
getroffen, wahrend in demselben Zeitraum im erwahnten Ver
kehr im ganzen nicht weiniger als 1446 Reisen vorgenommen
worden sind.

Kopenhagen, den 250Marz 1942.



Bilag nr. 9a og 9bL19~

IINotits" - og oversættelse af denne - som blev afleveret
den 8/4 1942 af repræsentanten for det tyske gesandtskab
til udenrigsminister~

N o t i z ..

Da das Fahren dånischer Handelsschiffe in deutschem
Geleit (hotterdamfahrt) ohne Flakbewaffnung aus milita
risehen Sicherheitsgrunden nicht mehr moglich 1st und da
ferner in der feindlichen Angriffen besonders ausgesetzten
notterdamfahrt ein Versegeln ausserhalb von GeleitzUgen
aus den gleicben GrUnden nicht gestattet werden kann, dart
nunmehr auf die in der Aufzeichnung vom 12. Dezember v.Js.
ausgesprochene deutsche Bereitwilligkeit, die in diaser
Fahrt beschaftigten danischen Handelsschiffe mit deutscher
Flakbewaffnung auszurusten, zUrUckgekommen werden.-

Es ist notwendig, diese Handelssch1ffe beschleunigt
mit den hierfUr erforderlichen technischen Einrichtungen
zu versehen. Es wird daher gebeten 1 diejenigen Schiffe
namhaft zu machen, die in der oben genannten Fahrt be
schaftigt werden und zukunftig mit deutschen Flakwaffen
auszurUsten sind.

Kopenhagen, den 8. April 194?.
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Bilag nr. 9b/194lo

Oversættelse.

Da danske handelsskibes sejlads i tysk konvoj (Rot
terdamfarten) af militære sikkerhedsgrunde ikke mere er
mulig uden luftværnsbevæbnings og da endvidere sejlads
uden for konvojer af de samme grunde ikke kan tillades i
den for fjendtlige angreb særligt udsatte Rotterdamfart,
må man nu komme tilbage til den i optegnelsen af l2*decem
ber f.~. udtalte tyske beredvillighed til at udruste de i
denne fart beskæftigede danske handelsskibe med tysk luft
værnsbevæbning.

Det er nødvendigt snarest at forsyne disse handels
skibe med de hertil nødvendige tekniske indretninger. Der
anmodes derfor om en fortegnelse over de skibe, som be
skæftiges i den ovennævnte fart, og som i fremtiden vil
være at udruste med tysk luftværnsskyts.

København, den 8. april 19420



Bilag nr. lOa, lOb og lOc[1941(

Udenrigsministeriets skrivelse af 4[6 1942 til marinemini
steriet bilagt med ~memorandum af 1[6 fra det herværen~

de tyske gesandtskab - og oversættel§e af dette - vedrø
~nde bevæbning af danske,handelsskibe.

UDENRIGSMINISTERIET

København, den 4' juni 1942 "

Under henvisning til tidligere brevveksling, senest
udenrigsministeriets skrivelse af lOlapril doå. og sted~

fundne mundtlige forhandlinger vedrørende spørgsmålet om
bevæbning af danske handelsskibe i Nordsøfarten fremsender

./. udenrigsministeriet hoslagt afskrift af et fra det hervæ
rende tyske gesandtskab modtaget memorandum af Ild. mv, hvor
af det fremgår, at man fra tysk side fastholder, at en be
væbning af de vigtigste danske handelsskibe, der sejler i
tysk konvoj, er en militær nødvendighed, cg at en sådan
f~ranstaltning derfor snarest må gennemføres.

I forbindelse med det i memorandumet indeholdte skal
man bemærke, at man overfor vedkommende repræsentant fra
gesandtskabet, der afleverede memorandumet, bl.a. gjorde
gældende, at svenske skibe, der deltager i besejlingen af
Borsøhavnene, efter foreliggende oplysninger ikke agtes be
væbnet, og at dette forhold måtte tale imod en bevæbning
af danske handelsskibeo Det blev heroverfor fra tysk side
anført, at den svenske skibsfarts stilling må anses som
væsentlig forskellig fra dansk skibsfart, idet Sveriges
handelsflåde med de krigsførende magters billigelse tilfø
rer landet f crsyninger fra oversøiske havneo "De r ville der
for i givet fald kunne udøves repressalier overfor svenske
handelsskibe, og den nævnte trafiks fortsættelse kunne brin
ges i fare, såfremt svenske skibe i visse farvande bev~bne

des mod angreb af en af de krigsførende magters stridskræf
ter.

Den nu modtagne henvendelse fra det tyske gesandtskab
gentager, som det vil ses, den anmodning, der blev fremsat
overfor den danske regering i september foå. og i ændret
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skikkelse i december f.åb og april d. å. ~n fornyede frem-
sættelse af kravet om en bevæbning af de vigtigste af de
danske handelsskibe 9 der sejler i konvoj i Nordsøfart viser
den vægt, man fra tysk side tillægger sagen4 Såfremt der
fortsat indtages en afvisende holdning overfor det tyske
krav, må det forudses, at danske handelsskibe vil kunne bli
Ve udelukket fra sejlads på Nordsøhavnene, således at Dan
mark afskæres fra forsyninger, der er af vigtigste betyd
ning for landet, ligesom det også må befrY~Ges, at der på
andre områder vil kunne blive truffet foranstaltninger, der
vanskeliggør Danmarks tilførsler.

Under henvisning til ovenstående udbeder man sig en
udtalelse i sagen fra det kglo ministerium~

Det tilføjeS r at man samtidig hermed har tilskrevet
handelsministeriet og Dansk Dampskibsrederiforening.

-----~------~-

Bilag nr. lOb/1941.

Aide M~moire

Wie in der Notiz der Ge sandts chaft vom 80Åpril d.Jo
mitgeteilt, 1st die Flakbewaffnung dAr in deutschem Geleit
fahrenden danischen Handelsschiffe eine militurische Not
wendigkeit, zumal mit einer Verstårkung der Angriffe und
einem Ansteigen der Verlus~ zu rechnen ist, wenn nicht
entsprochendeGegenmassnahmen getrJffen werden. Die Forde
rung nach versttlrkter Flakabwehr muss fUr die Schiffe
dMnischer Flagge mit besonderer Dringliohkeit gestelIt wer
den, weil die Deutsche Regierung an diesen Schiffen und
ibrer Ladung ein besonderes Interesse hat und damit auch
eine erhahte Verantwortung fUr ihre Sicherheit tragt. Be
fUrchtungen der danischen Seeleute, dass sie aus prisen
rechtlichen GrUnden bei Bewaffnung ihrer Schiffe in eine
besonders ungUnstige Lage kommen konnten, sind unbegrUndet,
denn dielSehwaffnun~ ~hrer Schiffe erfol~ nich~ gegen pri
senrecht le e Massnahmen, sondern aussc~liessllcfi gegen
Luftangriffe, die mit der AusUbung des Prisenrechts garo
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n1chts zu tun haben, da die englischen Luftstreitkt.[!te

nicht auf die Einbringung der Schiffe ausgehen, sondern
auf ihre Vernichtungo

Es wird gebetens nunmehr beschleunigt die ~.n Frage
kommende Reedereien von den bevorstehenden Massnahmen
in Kenntnis zu setzen.

Kopenhagen , den lcJuni 1942 ~

Bilag nr. 10c/1941.

Oversættelse

Aide M~moiree

Således som meddelt i gesandtskabets notits af 80

april d.åo er luftværnsbevæbning af de i tysk konvoj sej
lende danske handelsskibe en militær nødvendighed, såmeget
mere som der må regnes med en forstærkning af angrebene og
en stigning af tabene, hvis der ikke træffes tilsvarende
modforholdsregler. Kravet om forstærket værn mod flyver
angreb må fremsættes særligt indtrængende for skibe under
dansk flag, da den tyske regering har en særlig interesse
i disse skibe og deres ladning og derfor også bærer et
øget ansvar for deres sikkerhed ø De danske søfolks frygt
for, at de af priseretlige grunde kunne komme i en særlig
ugunstig stilling ved en bevæbning af deres skibe er ube
grundet, thi deres skibes bevæbning sker ikke mod prise
retlige foranstaltninger men udelukkende mod luftangrebs
som slet intet har at gøre med udøvelse af priserets da
de engelske luft st ridskræfter ikke tilsigter skibenes ind
bringelse men deres tilintetgørelse.

Man anmoder om, at der nu snarest må blive givet de
i betragtning kommende rederier underretning om de foran
stående foranstaltninger~

København~den l. juni 1942.



»ilag nr . ll/194~

Dansk Dampskibsrederiforenings skrivelse af 10/6 1941 til

udenrigsministeriet vedrørende bevæbning af danske handels
s~ibe.

DANSK DAMPSKIBSREDERIFORENING

K~benhavn) den 10~ juni 19420

Ved skrivelse af 4~ dSa (P,J.lojourn,nro 84 F,19)
har det høje ministerium anmodet Dansk TIarnpskibsrederifor
ening om en udtalelse i anledning af et f ra det herværen
de tyske gesandtskab modtaget memorandum af 1. ds o, hvoraf
det fremgår , at man fra tysk side udtaler , at en bevæbning

af de vigtigste danske handelsskibe 1 der sejler i tysk kon
voj, er en militær nødvendighed , og at en sådan foranstalt
ning derfor snarest må gennemføres .

I den anledning skal bestyrelsen for Dansk Dampskibs
rederiforening tillade sig først at fremføre , at når dette
krav rejses f ra tysk side som omhandlende de skibe, der
sejler i tysk konvoj , kan det formentlig kun dreje sig om
farten fra tysk søområde til og fra Rotterdam, ide·~ de dan
ske skibe , når ikke ganske særlige forhold foreligger såsom
1s s i t ua t i on etc ., ikke går i konvoj på rejsern~ mellem Dan
mark og østersøhavne eller de tyske No~øhavne. Dernæst

sk al man meddele, at spørgsmålet om en bevæbning af de på
gældende danske skibe har været forelagt på et møde af de
under Dansk Dampskibsrederiforening stående rederier, som
har skibe der deltager i hjemtransporten af kul og koks
fra Rotterdam samt det uden for foreningen stående rederi

Albert Jensen A/S" På dette møde blev det af samtlige til
stedeværende rederier tilkendegivet, at de ikke kunne gå

med til , at de dem tilhørende skibe bliver bevæbnet med
luftafværgelsesskyts betjent af tysk militær. Idet Dansk
Dampskibsrederiforenings bestyrelse herved tillader sig
at meddele det høje ministerium dette~ skal man som følge
heraf og på grundlag af efterfølgende bemærkninger anmode
om , at der fra regeringens side tages bestemt afstand fra
det tyske kravo
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Med hensyn til de folkeretslige problemer, som det
omhandlede krav kan rejse, og som nødvendigvis må vække
de største betænkeligheder, g~r man ud fra, at dette be
lyses fra anden side, men alene hensynet til konsekven
serne for dansk skibsfart må medføre, at de danske rede
rier afslår at sætte deres skibe i sådanne farter, hvor
der stilles krav om be væbni.ng, og de må. 9 såfremt der skul
le kunne blive tale om en tvangsmæssig gennemførelse af
sådanne foranstaltninger; forbeholde sig deres stilling
i enhver henseende~

Man er klar ove r , at en nægtelse af at efterkomme det
tyske krav kan få indflydelse navnlig p~ Danmarks kulfor
syninger; men selvom en formindskelse af brændselstil
førslerne vil være overordentlig generende for erhvers
livet og for samfundet i det hele taget, må man dog mene 1

at de dermed forbundne vanskeligheder og savn vil væ~e af

langt ringere betydning end den store risiko, som det
danske samfund og derunder rederinæringen kan blive udsat
for, hvis anmodningen skulle blive imødekommet. Bortset
fra andre endnu langt alvorligere eventuelle konsekvenser1

som man ikke her skal komme ind på, må det i høj grad be
frygtes. at der fra britisk og amerikansk side vil blive
udøvet repressalier ikke alene overfor de skibe, som i
øjeblikket befinder sig i britisk og amerikansk besiddel
se, men ogs~ overfor skibe, skibsværfter og andre virk
somheder her i landet o Man kan derfor ikke se, at der,
som anbragt fra tysk side, er nogen væsentlig forskel
mellem Danmarks og Sveriges stilling.

Til slut skal man tilføje, at Dansk Daæpskibs~ederi

forenings bestyrelse har instrueret rederierne om i givet
fald at protestere mod en bevæbning af deres skibe~ og
at nægte at sejle, såfremt protesten ikke tages til følge~

Genpart af nærværende skrivelse er tilstillet handels
ministe riet og marineministe riet.



Bilag nr. 12/1941.

Handelsministeriets skrivelse af 11/6 1942 til udenrigs
ministeriet vedrørende bevæbning af danske handelsskibe~

MINISTERIET FOR
HANDEL, INDUSTRI OG SØFART

Københa vn, den 11' juni 1942"

Journ, nr, x/4 2.

I skrivelse af 4' dom. - PAJ øI~ .J o:lr" 84~Fo19 - har
udenrigsministeriet udbedt sig en udtalelse fra handels
ministeriet med hensyn til det i et memorandum af l, d.m.
tra det herværende tyske gesandtskab i fortsættelse af tid
ligere henvendelser påny fremførte spørgsmål om tysk bevæb
ning med luftværnsskyts af danske handelsskibe, der sejler
i tysk konvo j.

I denne anledning skal man meddele~ at handelsministe
riet kan henholde sig til det i skrivelser herfra af 20'de
cember f.!. og 7. januar d.å. udtalte. Uden iøvrigt at komme
ind på de øvrige tidligere fremførte synspunkter skal man i
forbindelse hermed oplyse, at forholdet mellem antallet af
udførte rejser og indtrufne skader stiller sig væsentlig u
ændret i forhold til tidligere, idet der i tidsrummet fra
l.august 1941 til 3. juni 1942 er udført 1938 Nordsørejser
af danske skibe og i samme tidsrum er beskadiget 10 danske
skibe ved luftangreb i Nordsøen (altså en skadeprocent på
ca , 1/2).

Yderligere skal man bemærke, at risikoen for iværksæt
telse af meget alvorlige repressalieforanstaltninger overfor
Danmark og danske interesser fra de magter, mod hvilke be
væbningen er rettet, synes særdeles betydelig~ bl.a. fordi
de hensyn, der kan afholde de pågældende magter fra at iværk
sætte sådanne foranstaltninger overfor frit stillede lande,
ikke foreligger for Danmarks vedkommende.

Iværksættelse af tysk bevæbning af danske handelsskibe
med luftværnsskyts må, efter hvad der foreligger, antages
at ville medføre en standsning af dansk skibsfart på det på
gældende område, idet de danske skibe i så fald formentlig
vil nægte at sejle, ~~~7~et i handelsministeriets fornævn
te skrivelse af 7. januar d. å o oplyste. Af hensyn til den
livsvigtige betydning, opretholdelsen af tilførslerne af
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kul og koks har for det danske samfund - såvel de enkelte
borgere som erhversvirksomhederne - må handelsministeriet
være af den opfattelse, at den danske regering under frem
bævelse af de konsekvenser en iværksættelse af den omhandle
de tyske bevæbning af danske handelsskibe med luftværnsskyts
vil have for Danmark og for dansk e r hve r vs l i vs mulighed for
opretholdelse af sin virksomhed, derunder også leverancer
til Tyskland, som hidtil bestemt må afvise bevæbningstankeno



Bilag nr. l3/1~

Marineministeriets skrivelse af 12/6 1911 t il udenrigsmi-'
nisteriet vedrørende bevæbning af danske handelsskibe.

MARINEM IN ISTER IET

København, den 12' juni 1942.

Til

udenrigsministeriet e

Jour-n, nr, 531/1941

FORTR9LIG:~

Med skrivelse af 4 f domo - P.JGI~ journal nr" 84·~-19 
har udenrigsministeriet med anmodning om en udtalelse frem
sendt afskrift af et fra det herværende tyske gesand~skab

modtaget memorandum af l's.M., hvorved det fra tysk side
fastholdes, at en bevæbning med ADL,-,skyts af de i tysk
konvoj sejlende danske handelsskibe er en militær nødvendig
hed. og at en sådan foranstaltning derfot snarest må gennem
føres.

Således foranlediget skal marineministeriet, idet man
forudsætter, at det tyske krav kun omfatter bevæbning med
tysk skyts betjent af tysk personel, fremsætte følgende~

Det fremgår ikke af det tyske memorandum, om den om
handlede bevæbning vil være en betingelse for danske han
delsskibes fortsatte deltagelse i tysk konvojsejlads i
Nordsøen.

En sådan mulighed r~ vel formodes at foreligge, men
det mA dog herved erindres, at der - såvidt vides - endnu
ikke fra tysk side er givet positivt udtryk for en sådan
eventualitet, at det tyske krav ikke omfatter alle, men
kun de vigtigste danske handelsskibe og at Tyskland må an
tages at have væsentlige interesser i fortsat opretholdelse
af talrige danske erhvervsvirksomheder~

Marineministeriet har Bennem længere tid i den ud
strækning, forholdene har gjort det muligt, fulgt udviklin
gen indenfor den tyske konvojtjeneste i Nordsøen og har der·
ved dannet sig det indtryk, at den militære indsats, der på
dette område ydes fra tysk side er meget ufuldstændig, idet
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sAledes den for en sikring mod luftangreb særlig nødv~.

ge luftjagerdækning synes utilstrækkelig og ofte overho
vedet ikke forefindes,

Det er marineministeriets opfattelse, at en rigelige
re anvendelse af luft jagere ved den omhandlede konvojtje
neste ville yde et væsentlig større bidrag til disse kon
voje rs sikring end en gennemførelse nf en foranstaltning
at så r i nge forebyggende betydning, som nogle danske han-o
delssklbes armering med enkelte 20 mm maskinkanoner, og at
en sådan militært nødvendig luftjagerindsats på mere adæ
kvat måde ville svare t il den særlige interesse og følelse
af øget ansvar for disse skibe~ som det tyske memorandum
giver udtryk for ..

Det skal bemærkes , at de ~grafiske betingelser

for ydelsen af en sådan luftbeskyttelse må forekomme gun
stige i betragtning af, at konvojruterne forløber nær hol
landsk og tysk kyst med talrige flyvepladser~

Uden at komme nærmere ind på de folkeretlige spørgs
mAl skal man dog anføre , at der formentlig ingen tvivl
kan være om , at neutrale handelsskibe i fjendtlig konvoj
normalt af de krigsførende vil blive anset som god prise~

der i henhold til krigens ret efter omstændighederne vil
kunne angribes og eventuelt sænkes uden varsel - jvfrt så
ledes

tysk Priseordning af 28'august 1939, artikel 32:
"1) Fahrzeuge unter dem Ge1eit feindlichen Kriegs
schiffe sind allen Gefahren des Kriege s ausgesetzt~ 1/

samt skrivelse tra det tyske gesandtskab af 19'oktober 1939 9

nr.D.Pol .3 . , hvori anføres:

"Englische oder tranzosische GeleitzUge werden von
deutsche Streitkraften mit Waffengewalt bekåmpft wer
den . Das deutsche Vorgehen wird sich nicht nur gegen
geleitende Kriegsschiffe, sondern auch unterschiedlos
gagen alle geleiteten Schiffe richten ."
Dat vil i analogi hermed være forståeligt om våben

anvendelse fra dansk skib i tysk konvoj ikke fra britisk- _

amerikansk side vil blive anerkendt som berettiget nødværge 7

men anses for en faktisk aktiv deltagelse i en krigsopera
t1on.
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En sAdan våbenanvendelse vil være en klar afvigelse
fra det hidtil konsek7unt gennemførte standpunkt, ikke at
deltage aktivt med våbenanvendelse overfor nogen af de krigs"
førende parter, og vil derfor muligen af vestmagterne blive
vurderet som en ændring af den efter besættelsen fulgte po
litik.

Det vil i så henseende formentlig være af mindre be
tydning, om det opstillede skyts bet j elles af tysk personel ;
for så vidt dette finder sted med den danske statsmagts
billigelse.

Man skal dertil henlede opmærksomheden på, at skyts
bet jent af tyske besætninger vil blive anvendt offensivt
under alle forhold, hvor mulighed for beskydning forefindes
sAvel mod britiske luftfartøjer som mod overfladefartøjer,
også under forhold, hvor påberåbelse af foreliggende nødvær
getilstand vil være udelukket, og det vil allerede derfor
være utilstedeligt at lade skibe armeret med skyts betjent
af tysk personel føre danske neutralitetsmærker.

Det vil derfor være nødvendigt i påkommende tilfælde
at udstede forbud mod, at danske armerede handelsskibe fø
rer de i § ~ i handelsministeriets bekendtgørelse af 30:
december 1939 påbudte særlige nationalitetsmærkera Derimod
vil det næppe kunne undgås, at de omhandlede skibe må føre
dansk nationsflag, da undladelse af flagføring i tysk kon
voj formentlig ikke vil blive tolereret af tyske militær
myndigheder.

Marirtemirtisteriet må endvidere bestemt fastholde den
fra dansk side hævdede opfattelse, at den civile besætning
om bord i ikke-krigsførende (neutrale) handelsskibe, der ha r
ydet væbnet modstand, vil være usikkert stillet i retslig
henseende; derimod vil det med nogen ret kunne hævdes, at
sandsynligheden for, at medlemmer af danske besætninger un
der de givne forhold indbringes til britisk område vil være
ringe, uden at man dog ganske vil kunne se bort fra, at en
sådan mulighed kan opstå f~eks. ved fremstød mod Nordsøtra
tikken af lette overfladest yrker (Raids).
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Marineministeriet vil imidlertid mene i at en fortsat

dansk-tysk polemik om de med handelsskibes bevæbning for

bundne meget omtvistelige folkeretlige spørgsmål for så

vidt vil være ret formålsløs f som der ikke herved vil

kunne tilve jebringes klarhed over det for det danske sam

fund på længere sigt betydningsfulde spørgsmål om~ hvor

ledes en sådan aktiv våbenindsats fra handelsskibe under

den danske regerings kontrol vil blive bedømt fra brit:i <k

amerikansk side, og hvilke reakt ioner en mul i.gv i s 'J gunst i o
vurdering eventuelt vil k~nne udløse~

Det er i så henseende ikke uden inte~esse at bemærke

den fra tysk side fremførte bet r'ag tn i.ng , at en bevæbning

af svenske handelsskibe i givet fald måtte kunne medføre

repressalier overfor svenske handelsskibe~

Marineministeriet ser da ejheller rettere end, at en

bevæbning af danske handelsskibe må medføre en betydelig

risiko for iværksættelse af repressalier dels ved at rette

angreb på danske skibe også uden for Nordsøområdet og dels

ved prisedømmeIse af de danske skibe, der for tiden er un

der vestmagternes kontrol, ligesom en sådan fo~anstaltning

vil kunne bidrage til, at dansk område i sin helhed i høje

re grad end hidtil vil blive inddraget som krigsskueplads,

hvorved iøvrigt også tyske interesser vil kunne rammes føle

ligt •

Hvorvidt en opretholdelse af dansk skibsfart på Nordsø'·'

havne vil være en bydende nødvendighed for landet ligger

udenfor marineministeriets bedømmelse, omend man klart ser.

at en eventuel afskæring af denne tilførselslinie kan med

føre ikke uvæsentlige ulemper for det danske samfund .

Man skal i denne forbindelse ikke undlade at nævne, at

det muligt af andre grunde - stærkere britiske angreb og

udsigten til aftagende eksport fra Tyskland - vil være et

tidsspørgsmål, hvor længe sejladsen på Nordsøen fortsat vil

blive opretholdt s således at hele spørgsmålet muligen natur

ligt vil bortfalde i løbet af kortere tid.

Ved den endelige afgørelse må disse forhold selvsagt

nøje afvejes mod de på andre områder opstående risici i for

bindelse med en vurdering af den sandsynlige militære udvik

ling , og disse momenter må efter marineministeriets opfattel···

se give anledning til afgørende betænkeligheder v ed en imøde-·
kommeIse af de tyske kravo



J11ag nr. l4/l941~

arineministeriets skrivelse af 16/5 1941 vedrørende til
deling at disciplinarmidler til det med P-kutterne udkom
manderede militære personel m~

MARINEMINISTERIET

København, den 16'maj 19410 Journal M 497/1937 .

Marineministeriet har bestemt, at førere af P-kutte
re i henhold til "Militær Retsple jelov"s § 48~ 2 t stk ",
jfr. kundgørelse for søværnet B.14 1937, side 206, bemyn
diges til at tildele disciplinarmidler til det med kutter
ne udkommanderede militære personel~

Når A-kuttere midlertidigt er underlagt P-kuttere,
har den ældste fører af P-kutterne tilsyn med samt myndig-o
hed til tildeling af disciplinarmidler til det med A-kutter
ne udkommanderede militære personel.



Bilag nr. 15/1941.

Mari nemi ni st e r i et s skrivels e a~ 21/5 1941 vedrørende st raf
~or beruselse og episoder med medlemmer af den tyske værn e

magt .

MARINEMINISTERIET

København, den 21'maj 1941~

Vedrørende straf for boruselse og episoder med medlem-
mer af den tyske \~rnemagt~

Marineministeriet skal henlede opmærksomheden på, at
det på grund af de for tiden herskende særlige forhold må
anses for retspraksis, at beruselsesforseelser straffes med
mindst 10 dages hæfte (vagtarrest), med mindre sær l ige f or 
~ildende omstændigheder foreligger .

I tilfælde af, at der har været episoder mellem ffi2dlem
mer af den danske og den tyske værnemagt , bør der normalt
forhandles med auditøren før sagens afgørelse.

Ministeriet skal endelig på given foranledning henle
de opmærksomheden på den i sådanne tilfælde beordred e ind
sendelse af rapport, jvfr. marineministeriets skrivelse,
journ. nr. 371/1940 af 19'oktober 1940 0



Bilmg nr. 16/194l~

Marineministeriets skrtvelse af 11/6 1941 vedrørende indskæ~

~else af overholdelsen af hilsepligten overfor medlemmer
af den tyske værnemagt.

MARlNEM IN ISTERIET

København, den 11'juni 1941~ Journr M~ 371/1940,

Den herværende tyske værnemagt har overfor udenrigs
ministeriet fremsat besværing over~ at personel tilhørende
den danske hær og det danske søværn forsømte hilsepligten 
dels derved, at der ikke blev hilst (~nhilst), og dels
derved, at der ikke blev hilst (genhilst) på korrekt rråde ,

Da sådanne tilfælde - omend enkeltstående - kan være
til hinder for det gode og korrekte indbyrdes forhold v der
ønskes fra begge sider, finder ministeriet anledning til
at anmode Dem om overfor alt det Dem underlagte personel
at indskærpe en nøje og korrekt overholdelse af den ved
krigsministeriets og marineministeriets skrivelse af 9/4
1940 til hærens og søværnets afdelinger m.fl., pkt ~ 2, på
budte gensidige hilsepligt.

signo S. Brorsen.



Bilag nr. 17/1941 .

§øværnskommandoens skrivelse af august 1941 (journ ~ nro
311(1240) vedrørende honorering af tyske militære komman
doer samt krigsflag , orlogsflag. faners nationalmelodier

SØVÆRNS KOMMAND OEN

København , august 1941. Journo M 371/ 1940e

Søværnskommandoen har d.d. tilskrevet underlagt e myndig
heder så1edesl

·Søværnskommandoen meddeler herved til efte r re t ni ng
og videre bekendtgørelse:

l. For at bringe overensstemmelse mellem danske og tyske
honnørbestemmelser har søværnskommandoen og general kom
mandoen bestemt, at danske militære kommandoer ved passa
ge af tyske militære kommandoer kun aflægger honnør ved,
at førerne hilser eller besvarer hilsen.

2. Endvidere henledes opmærksomheden på, at fr emmede mag-
ters krigsflag, orlogsflag, faner, nationalmelodier o.s.v.
hilses som danske."

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



8118' nr . l8Ll2~

M!r~n§!ini!1eriet s skrivelse af 12'august 1941 1 journe
pr. M371/1940, angående fremgangsmåde ved retssager,
hvor afhø r i ng af såvel danske som tyske vidner eller sig
~ede er,nødvendig.

MARINEMINISTERIET

København , den l~'august 1941.

Til

flådestationen m.fl.

Journ. nr. M. 37l / 40.

Fremgangsmåde ved retssager. hvor afhøring af såvel danske
Jg!Ltyske vidner eller sigtede er nød~ndig.

Efter derom førte forhandlinger mellem danske og ty
ske retlige myndigheder er man enedes om den i vedlagte
bi l ag anførte fremgangsmåde ved behandling af retssager,
hvor afhøring af såvel danske som tyske vidner eller sig
tede er nødvendi g.

Dette meddeles herved til efterretning og iagttagelse.

f . m.

(sign . )Vedel .
fg.

I,ilag.

l.

Den tyske krigsret og den danske ret træder i funk
tion i overensstemmelse med nedenstående, når det under
en retssag er nødvendigt at afhøre såvel tyske som danske

vidner eller sigtede .

2,
Samarbejdet træder i funktion på initiativ af på den

den ene side den tyske krigsret , på den anden side af den
danske dommer eller den statsadvokat, hvem behandlingen af

disse særlige sager er overdraget.
Det er i denne forbindelse genstand for forståelse,

at samarbejdet kun træder i funktion i sager af større om
fang, betydelig vigtighed eller hvor dog særlige hensyn



•

- 2 -

gør sig gældende. Berammelse af sager sker efter forud
gående aftale mellem dommerne.

3)
Retsforhandlingerne sker i et dertil egnet sted uden

tor de pågældende domstoles almindelige sæder. Om dette
steds udvælgelse sker endelige forhandlinger .

4 .

De 2 dommere sætter hver sin ret med protokolfører.
Den nærmere ordning indenfor retssalen fastlægges ende
ligt, når denne er udpeget , men der er enighed om , at dom
meren med protokolfører anbringer sig ved hvert sit bord ,
der står paralelle med fornøden plads imellem til , at sig
tede og vidner kan fremstå der.

5.
Hver ret - for danske sigtedes vedkommende tillige i

overensstemmelse med dansk retspleje anklagemyndigheden 
afhører sine vidner og sigtede til sin protokol .

Der er adgang for den anden ret til at stille spørgs-
mAl.

Hver ret udøver rettergangspoliti overfor sine stats
borgere .

6.
Snarest muligt efter retsmødets afslutning udveksler

retterne protokoludskrift.

7.
Fra dansk side er pkt. l - 6 udformede foreløbig kun

med de tilfælde for øjef hvor den danske ret kan beklædes
af den dertil af Københavns byret udset e dommer.



Bilag nr. 19/194~.

~hQfen for flådestationens skrivelse af 18'august 1941,
nr. 908 journ. nr. 112/1941, vedrørende legit1mations
og kontrolordning for personel på Holmen.

CHEFEN
FOR

F L Å D E S T A T ION E N
Skrivelse nr. 908
Journ. nr. 112/1941.

I efteråret 1938 indførte flådestationen med marine
ministeriets bemyndigelse en legitimations- og kontrolord
ning for personel på Holmen.

Ic

Ordningen var baseret dels på

1) Lønningstegn (af metal med litra og nr.) til alle time
lønnede (ciVile a rbe jd ere},

2) Legitimationskort (med navn, stilling, tjenestested,
litra og nummer) til andre civile med tjenestested på
Holmen (funktionærer og lignende) og til militære i ci~

vil påklædning.

,) Kontrolsedler., udleveret og tilbageleveret, for alle an
dre (bude og lignende) ved henholdsvis ind- og udpassage
på Holmen

og dels på

4) Kontrol i marken ved udsendte patrouiller fra vagterne
og søværnets kaserne, som kontrollerede, at civile per
soner var i besiddelse af ovennævnte legitimationsmid
ler, for punkt 3's vedkommende desuden, at de færdedes
ad angiven rute og indenfor angivet klokkeslet (angivet
på kontrolsedlen)o

For militært uniformeret personel foretoges ingen for
andring, idet alt menigt personel i forvejen forsynedes med
passerseddel til brug ved såvel ud- som indpassage på Hol
men.



•
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Ordningen har været behæ~tet med følgende mangler,
lom økonomiske grunde ikke tillod at undgå ved systemets
indførelse:

l) Lønningstegnene og legitimationskortene er uden foto
grafi.

,> Under ind- og udpassage ved henholdsvis arbejdstidens
begyndelse og ophør, sker passagen uden anden kontrol
end en meget begrænset stikprøvekontrol~

II.

Efter ministeriets bestemmelse skærpes ordningen ved:

l) at militært personel af søværne1 forsynes med legitimati
onskort med fotografi til brug under tjeneste i søværnet
og gældende for Holmen i tjenstligt ærinde og ~or sikker
hedsområdet i Jyllando

2) at civilt personel ansat på Holmen m,fl. (civile besæt
ninger i tyr- og vagervæsenets dampskibe med hjemsted
på Holmen og civile besætninger i lejede kuttere) forsy
nes med legitimationskort med fotografi til brug under
tjeneste i søværnet og gældende som adgangskort ved
tjenstligt ophold på Holmeno

') at der ved ind- og udpassage foretages forøget stikprø
vekontrol, samt når forholdene gør det ønskeligt, fra
flådestationen vil blive udstedt påbud om, at legitima
tionskortet uopfordret vil være at fremvise ved ind- el
ler udpassage.

4) at fremtidig nyantagelse betinges af aflevering af l vel
lignende fotografi i polyfotostørrelse til anbringelse
på legit imat ionskortet ,
!l kort med fastgjort fotografi betragtes som søværnets
ejendom,

!1 kortet afleveres til søværnet ved afgang fra tjeneste,
og

!!1 bortkomne kort erstattes af den pågældende og nyt
fotografi afleveres~

5) De nærmere bestemmelser ved ordningens gennanførelse træf
fes fOr Holmens vedkommende af chefen for flådestationen .





J1lag nr. 1/ 194'.
Bilag til søværnskommandoens skrivelse, iQurnal nr~

M. 59/1~h

Minestrygernes fordeling .

Farvandsafsnit
og

station

Sundet
København
Køge

illfjord!ill,

strygere

l M.S .-båd
l MoS o-båd

l M.So-båd
l P-kutter------,-----------------

Sml1andsfarvandet~

Karre bæksminde
Masnedsund
Nykllbing F.
Bandholm

store Bælt o
Nakskov

2'minestryger-gruppe

}' minestryger-gruppe

Farvandet S. f . Fyn.
Fåborg
Svendborg

Kattegat S. V.
Kalundborg
Odense
Vejle
Horsens

l So-båd
1 P-kutter
l P-kutter
l M.So-båd

l P-kutter
( l M-båd
( l S-båd
( l Mo S•-båd •

( l M-båd
( l M.So-båd

l S-båd
2 MoS o-både

1 M-båd
l P-kutter
l P-kutter
l M.S.-båd



Farvandsaf snit
og

station

Kattegat N~

ariager

Randers

Til disposition.
(reserve og felt
strygning)

Øvelsesbrug

Strygere

l P-kutter

l P-kutter

l M-båd
l MoS.-båd
2 P-kuttere

l M-båd



Bilag nr. 2/1943.
S~værnskommandoens skrivelse af 19'februar 1943 , journal
nr . M 371/1940, vedr. den gensidige hilsepligt-mellem
det danske søværn~g den tyske~~~gts personel.

Søværnskommandoen ,
København, den 19'februar 1943 . Journ.nr. M 371/40.

Bestemmelserne for den gensidige hilsepligt mellem
det danske søværns og den tyske værnemagts personel i uni
form er fra d .d. ændret således :

Samtlige underofficerer og menige af den tyske værne
magt er fritaget for hilsepligt overfor danske befalings
mænd o .l ~

Personel af kvartermestergruppen, kadetgruppen og
underkvartermestergruppen samt menige af det danske søværn
er fritaget for hilsepligt overfor tyske befalingsmænd o.l .

Den gensidige hilsepligt mellem danske officerer ~g

tyske officerer samt gensidig honorering af flag , faner,
estandarter og orlogsflag opretholdes som hidtil.

Tyske vagtposter aflægger honnør for danske office-
I

rer (præ8entere~ gevær) som hidtil.
Danske vagtposter aflægger honnør (præserrterey gevær)

for tyske officerer o.l . som hidtilo

(Sign.) Vedel .

/Wolfe



"



Bilag nr. l/till~.

Handelsministeriets bekendtgørelse af 15'august 1910 om
sejlanvisninger for skibe.

I lD9 dfør af § 6 i lov om forholdsregler t il skibs

fartens betryggelse af 29fma:~s 1920 med senere ændringer
(Lovbekendtgørelse nr ~ 176 af 15'april 1930) og k&\.anord
ning nr. 47 af 21~februar 1940 om danske skibes sejlads
under krigsforhold ~astsætter ministeriet for handel, in
dustri og søfart ef te r samråd med marineministeriet og mi
nisteriet for offentlige arbejder følgende:

§ lo Føreren af et hve r t skib skal umidd elbart inden afsej
ling fra dansk havn r ett e henvendelse til vedkommende hav
nemyndighed (havnekaptajn~ havnemester el l e r havnefoged)
om sejlanvisning for skibets forestå ende rejse~

§ 2. De skibet meddelte sejlanvisninger skal, såvidt vejr
forhold eller andre tvingende f or hol d ikke faktisk hindrer
dette, nøje følges a

~ 3. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse kommer ikke til
anvendelse på:

l. Søvæ rne t s sk ibe c

2. Fiskerskibe og -fartøjere
3. Skibe og fartøjer på 100 reg~ t ons brutto og der

under, når de ikke anvendes til befordring af pas
sagere r.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft strakse



Bilag nr~tillæg.

Handelsministeriets bekendtgørelse af 11/7 1941 om sejlan

visninger for skibe.
r medfør af ~ 6 i lov om forholdsregler til skibs

fartens betryggels e af 29'marts 1920 med senere ændringer
(lovbekendtgørelse nr, 176 af 15 'april 1930) og kglo anord
ning nr. 47 af 21'februar 1940 om danske skib es s ejlads un
der krigsforhold fastsætter minist eriet for handel~ indu
stri og søfart ef t e r samråd med marineministeriet og mini
steriet for offentlige arbejder følgende:

§ l. Føreren af et hve rt skib skal umidd elbart inden afsej
ling fra dansk havn rette henvendelse til vedkommende havne
myndighed (havnekaptajn, havnemester el l e r havnefoged) om
sejlanvisning for skibets forestående r ejse.

§ 2. De skibet meddelte sejlanvisninger skal, såvidt vejr
forhold eller andre tvingend e f or hol d ikke faktisk hindrer
dette, nøje følges.

§ 3.Bestemmelserne i denn e b ekendtgørels e kommer ikke til
anvendelse på:
l) Søværnets skibeo
2) Fiskerskibe og -fartøjer, for så vidt de ikke skal passe

re syd om Gedser el le r besejle øst ersøen uden for dansk
territorialt farvand.

3) Skibe og fart øjer på 100 r egistertons brutto og derun

der, når de i kke anve nde s til befordring af passagerer
eller skal pas se re syd om Gedser el l er besejle øst ersøen
uden for dansk terr i t or ial t farvand.

§ 4. Denne bekendtgørelse træd er i kraft straks. Samtidig
ophæves bekendtgørelse nro 440 af 15'august 1940 om sejlan
visninger for skibe.



Bilag nr. 3/tillæg.
Handelsminist eri ets bekendt gørel se af 31 'a~ust 1940 an
gående forbud mod se jlads i Th i s ted Bredning me l lem
Dragsbæk og Silstruphoved .

I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs
fartens betrygg else af 29' mart s 19 20 med sene re ændr i nge r ,
jfr. lovbekendtgørels e nr. 176 af 15' april 1930, f a stsæt
tes ef te r samråd me d rna r inemi ni ste r i et he r ved f ølgend el

§ l. I et område i Thist ed Bredning beliggend e langs kyst en
mell em Dragsbæk og Si l st r uphove d og af mærke t med to båker
på Silstruphov ed samt me d en bøj e ved Silstruphoved og en
bøje ved Dragsbæk e r s ejlad s me d og ophold af civil e skibe,
fartøjer og bå de a f enhve r a rt i ndtil videre f or budt .

§ 2. Denne bekendtgørels e træder i kraft strak s.



Bilag nr. 4!till~.

Handelsministeriets bekendtgørelse af S'oktober 1940 ~Q

gående forbud mod sejlads i Thisted Bredning mellem Thi

sted havn og Silstruphoved.!,.

I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs
fartens betryggelse af 29' marts 1920 med senere ændringer,
jfr. lovbekendtgørelse nr~ 176 af 15 1april 1930, fastsæt
tes efter samråd med marineministeriet herved følgende:

§ l. I et område i Thisted Bredning beliggende langs ky
sten mellem Thisted havn og Silstruphoved og mod S. og 00
begrænset af en ret linie gennem to båker på Silstruphoved
til en rød- og hvidstribet bøje på 56056 113" N. b rd , SO
42'18" 0.· 19d. og derfra en ret linie gennem Thisted kirke
er sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer og både af
enhver art indtil videre forbudt.

§ 2. Denne bekendtgørelse træ~er i kraft straksc
Samtidig ophæves bekendtgørelse af 31'august 1940 an

gående forbud mod sejlads i Thisted Bredning mellem Drags
bæk og Silstruphovedo



~lgg nr. 5/tillæ~

Handelsministeriets bekendtgørelse af 21' juli 1941 angåen
de forbud mod s ejlads i Thisted Bredning ved Thisted havn o

I medfør af § 6 i lov om forholdsregl er til skibs
fartens betryggels e af 29'marts 1920 med s enere ændringer~

jfr. lovbekendtgørelse nr~ 176 af 15 'april 1930~ fastsæt
tes efter samråd med marineministeriet herved følgende:

§ l. I et områd e i Thi s t e d Bredning ved Thi st ed havn mod
N. og V. begrænset af kysten og mod S. og 0. begrænset af
en ret linie gennem to båker på Silstruphoved til en rød
og hvidstribet bøje på 56055'7 N. brd. S043' 0c 19d~ og
derfra en ret linie gennem Thisted Andelssvineslagt eris
skorsten er sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer
og både af enhver art indtil videre forbudt.

Sejlads til og fra Thisted havn er dog tilladt i fyr
linien og skal foregå ad den korteste vej ~

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Samtidig ophæves bekendtgørelse nr~ 516 af Sloktober

1940 angående forbud mod sejlads i Thisted Br edning mellem
Thisted havn og Silstruphoved.



Bilag ~6/till~
Handelsministeriets b ekendtgørelse af l2'januar 1943 aQ
gående forbud mod sejlads i Thisted Bredning ved Thist ed

havn.

I medfør af § 6 i lov om forholdsregl er t il skibs
fartens betryggelse af 29 'marts 1920 med s enere ændringer,
j~r~ lovbekendtgørels e nr. 176 af l5'april 1930~ fastsæt
tes efter samråd med marineministe riet herved følgende:

§ l. I et område i Thisted Bredning ved Thi sted havn mod
N. og V. begrænset af kysten, mod S. af breddeparallellen
56055' N. og mod 0. af meridianen 8046' 0. er sejlads og
ophold af civil e skibe, fartøj er og både af enhve r art
indt il videre forbudt o

Sejlads til og fra Thisted havn er dog tilladt i fyr
linien og skal foregå ad den korteste vej.

Inden for den del af ovennævnt e område, der begrænses
mod N. og V. af en ret linie gennem to båker på Silstrup
hoved til en rød- og hvidstribet bøje på 56°55'7 N. brd.
80 43 ' 0. 19d. og derfra en r et linie gennem Thisted Andels
svineslagteris skorsten, mod S. af breddeparallellen 560

55' N. og mod 00 af meridianen 8046' 0. e r endvidere fiske
ri tilladt om dagen, når sigtbarheden er over 1,5 sømil, og
om natten, når sigtbarheden er over 2, 5 sømil.

§~. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.
Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 322 af 21' juli

1941 angående forbud mod sejlads i Thist ed Bredning ved
Thisted havn.



Bilag nr. 7/tillæg~

Marineministeriets bekendtgørelse af 16/8 1941 angående
sejlads m"vO i nærheden af orlogsskibe, fort~ spærringe~

~

I medfør af lov nro 562 af 31/10 1940 om politimæs

sige bestemmelser i tilslutning til militære forhold og
foranstaltninger påbyder marineministeriet følgende:

§ l. Ethvert skib og fartøj sk al i dansk territorialt far
vand ubetinget og øjeblikkeligt efterkomme alle best emmel
ser, signaler og anvisninger; der af sømilitære myndighe
der gives i ahledning afi

l. Orlogsskibes (orlogsfartøje~s minestrygningsarbej
der, arbejder med miner og bøjer, skydninger 0,1.,

2. neddykkede undervandsbådes sejlads r

3. skydning 001. fra forter, batterier, torpedosta
tioner 1 luftfartøjer movo,

4. spærring af militære, grunde af visse farvandsom
råder.

Sådanne bestemmelser, signaler og anvisninger skal
af danske skibe og fartøjer også efterkommes i farvandene
omkring Danmar k udenfor dansk territorialt farvand o

Orlogsskibe er bemyndigede til at fjerne, eventuelt
anholde, skibe og fart øjer, som ikke retter sig efter de
givne anvLsni.nge r ,

I bilaget til nærværende bekendtgørelse (udeladt her)
er anført de nugældende regler f or signalføring og for
holdsregler for ovennævnte forhold.

Ændringer i og t ilfø jelser til omtalte bestemmelser,
signaler og anvisninger vil blive bekendtgjort i lfEfter

retninger for søfarende" samt afhængig af forholdene,
eventuelt tillige i lokal presse, Fiskeritidender pressens
radioavis me Ve

§ 2. Undladelse af at efterkomme de i henhold til nærvæ
rende bekendtgørelse givne bestemmelser~ a nvi sn i nge r og
påbud straffes i henhold til lov nr. 562 af 3l'oktober

1940 om politimæssige bestemmelser i tilslutning til mi
litære forhold og foranstaltninger med bøder, hæfte eller
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under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 åro

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks o



Bilag nr. S/tillæg o
Justitsminis!eriets bekendtgørelse af 25/9 1941 om se1
lads med mindre f artøjer fra, til eller udf or visse ky~~

strækninger m. v.
I medfør af § 2 i midlertidig lov rir , 219 af lomaj

1940 om skærpet straf for visse overtrædelser af borger
lig straffelov og om ændring af politilovgivningen fas t
sætter justitsministeriet efter samråd med marineministe 
riet, ministeriet for handel, industri og søfart og mi n i 

steriet for landbrug og f iskeri herved følgende bestemmel-
ser:

§ l. Bestemmelserne i §§ 2-S finder anvendelse på sejlads
fra, til eller udfor Jyllands kyst fra grænsen mellem Ribe
og Esbjerg politikredse mod nord til Skagen og derfra mod
syd til og med Hals samt på sejlads fra p til eller udfor
Fanø og Læsø.

Bestemmelserne gælder for følgende fartøjer :
l) Fiskerfartøjer, der har en længde af 6 m eller derover p

regnet fra forkant af forstævn til agterkant af agter
stævn.

2) Lastfartøjer og lystfartøjer under 20 register tons brut 
to, som er forsynet med helt gennemgående dæk, samt del
vis dækkede eller åbne lastfartøjer og lystfartøjer, der
måles til 4 register tons brutto eller derover, men un
der 20 register tons brutto.

Rigspolitichefen kan bestemme, at reglerne skal komme
til anvendelse på nærmere angivne fartøjer under 20 regi
ster tons brutto, som ikke omfattes af stko 20

§ 2. Enhver person over 14 år , der under sejlads fra, til
eller udfor de i § l nævnte kyststrækninger befinder sig
om bord i et af de af bekendtgørelsen omfattede fartøjer,
skal være i besiddelse af et særligt legitimationskort 9

der skal være forsynet med fotografi.
Ansøgning om legitimationskort, bilagt ? fotografier,

indgives til politimesteren på det sted, hvor vedkommende
har bopæl. Legitimationskortet kan dog også, når omstændig
hederne taler derfor, udstedes af politiet på det st ed,
hvor vedkommende i øjeblikket opholder sig ~ Ansøgningen
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skal affattes på blankettert der fås hos politiet~ Udst e
delsen sker uden gebyro

Legitimationskort udstedes kun med gyld i gbed til sej~

la~s med et bestemt formål, der skal angives i kortet ?
f.eks. fiskeri som hovederhverv p Politiet kan stille an
dre vilkår for legitimationskortets udstedelse og kan ef~

ter omstændighederne nægte at udstede le gitiwationskort o

§ 3. Legitimationskortet skal altid medbringes under sej
ladsen og på forlangend e fore 'nses politiet, søværnets

•
skibe y fiskerikontrollen og førerne af statens redningsskibe~

Bortkommer et le git imat iol1okbrt v skai der ske anmeldelse
til pqlitiet, Legitimationskortet vil kunne tilbagetages
i tilfælde af overtrædelse af de gældende bestemmelser
eller de stillede vilkår; i tilfælde af grov eller oftere
gentagen overtrædelse af disse bestemmelser eller vilkår
skal legitimationskortet inddrages o

Iøvrigt er politiet til enhver tid beføjet til efter
omstændighederne at inddrage legitimationskorteto

§ 4. Sejlads med de af bekendtgørelsen omfattede fartøjer,
jtr. § l, fra, til eller udfor de der nævnt e kyststræknin
ger, må kun finde sted, når der for f artøjet af politiet
er udstedt bådpas ,

Om alle fartøjer, som omfattes af bekendtgørelsen9
jfr. § l, og som findes på de i § l nævnte kyststrækninger
eller i de derværende havne, skal der ske anmeldels e til
politivagten i nærmeste havn eller til vedkommende politi
mester ved udfyldning af blanketter, som udleveres af poli
tiet.

Efter anmeldelsens modtagelse udsteder politiet ef
ter begæring et bådpas, som altid skal medbringes under
sejlads med fartøjet og på forlangende forevises politiet r

søværnets skibe: fiskerikontrollen og førerne af statens
redningsskibe. Udstedelsen sker uden gebyr8 Bortkommer et
bådpas f skal det· anmeldes til polit iet.

Fartøjer, som ikke allerede er forsynet med r egistre
ret kend ings mærk e 1 vil efter anmeldelsen få tildelt et aær-«



Bilag nr. 2Lt ill~g.~

Handelsministeriet s gekepdt gø r else af 27 ' mart s 1941 a!:!,go

sejlads mav. i Sund et ved ~~lekilde H§f~~o

I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs

fartens betryggelse af 29 'mar t s 19 20 med s enere ændringer.

jfre lovbekendtgørelse nLO 176 af 15 ' april 1930, og kg1 ~

anordning nr o 47 af 21 'februa r 1940 om danske skibes s ej

lads under krigsforhol d bekendt gør es efte r samråd med ma r i 

neministeriet her~cd f øl gende s

§ l. Den nordlig e indgang til Sundet e r spærret fra Elle

kilde Hage til punkt et 56°07 10 N ~ brd o9 12°32 16 01€d o

Spærringen kan passere s gennem en med bø je r af mærket gennem

sejlingsåbning i nær he den af den danske kyst på ca c 10 m
vanddybde.

Enhver passage af det spærrede område uden for gennem

sejlingsåbningen samt enhver form for berøring af afmærk

ningen og spærringen e r forbudt o

Anvisninger 5 der g i ve s af de ved spærringen udlagte

bevogtningsfartøjer? skal ubetinget følges~

§ 2. Det forbyd es at ankre ; at udøve enhver art af fiskeri

og at optage st ens sand og lign ende i et område, de r begræn

ses af linier genn em f øl gende punkter:

a) 56°05 13 No b rd o 12°31 10 0 . 19d .

b) 56°06'8 N. brd . 12°33'1 0 . 19d.

c) 56°08'0 Nc brd a 12°30'7 0. 19d.

d) 56°05'7 No brd c 12°27'7 0 0 19d a

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft strakso



Bilag n.!:.2-.l0/tillæg o

Fyr, der kan sl_Y.:kkes og t ~D-§es ef te r nærmer e ordre ,
(ad pkt o C.) o

Albuen fyr
Drogden
Due Odde
Gedser
Hammer Odde
Kronborg
Møn
Nakkehoved

Middelgrunds Fort
Nordre Røse
Sejrø
Stevns
Trekroner
Svaneke
Helnæs
Hov
Kegnæs
Kels Nor
Nordborg
Omø
Romsø
Skjoldnæs
Sletterhage
Sprogø

Taksensand

Tranekær fyr
Vesbo~g (ikke Lushage)
Anhol t
For næs
Hal s Ba rre
Egense fo r i';{ l'"

Egense bagfyr
Hanst hol m
Hesselø
Hirsholm
Hirtshals
Hjælm
Højen
No rdr-e Rønner
Rudbjerg Knude
Skagen
Syrcdde
Bovbjerg

Røsnæs Puller
Lodbjerg
L yngvf.g

Thyborøn anduvn ings
Thyborøn kan al
Blåvandshuk
Sædenst r and



Bilag nr. llL1ill~~_

l. Fort egnels e over f yr::c. de r e r tændt i morg,§,n- og aften

timerne for t i den (oktober l240) fra llQ!mal tænding~

tid til kl.2l0Q_og fra ~l . 0600 (dansk sommertid) til

normal slukni!Y.!&:t;.;l.<!"

Hirsholm f yr Omø fyr
Nordre Rønner AJ.buen
Hals Barre Mø n
Fornæs Hammer Odde

Svaneke
Dueodde
Ve jrø
Fre de r i ksha vn (l edefyret s forfyr)
Frederikshavn havn vinkelfyr
Århus havn (østre molearms hoved)
Århus havn (dækmolens n-lige hoved)
Århus havn (dækmolens sø-lige

hoved)
He l s i ngør havn (n-lige hoved)
Helsingør havn (s-lige hoved)o

fyrsk ib
fyr

Grund .f yr sk i b
fyr

Schul t z
Hjelm
Sletterhage
Vesborg
Røsnæs Puller
Sejrø
Gillele je Flak
Nakkehoved
Stevns
Sprogø
Halskov Re v
Roms ø
Hov

Tran ekær
Kels Nor

2. Fyr~er i kke e :r_m~...tklagJ~..o

Christ i ansø fyr
Christians ø havn vinkelfyr o



Bilag 12/ti11æge
~ som kan tændes og slukkes direkte efter ordre fra tI!!!
marine myndighe der.

Navn nr. efter fyrfortegnelse (1938).
Skagen 81, 8~.

Frederikshavn 105, 104 b.
Århus 173, 174 9 175.
Fredericia 423~ 424, 425.
Kalundborg 349 a og b, 350 a og b.
Korsør 361 9 363, 364.
Helsingør 252
København 276, 277, 280 a og b.
Hals Barre 123, 631 b og o.
Strib 427.

e Æbe1ø 203
Vorupør 63, 62 a og b.
Strandby 16.
Esbjerg 17 ..



Bilag nr. l3!tillægo
Handelsministeriets bekendtgørelse angående ffiørklægning~

foranstaltninger i slf.ibe. (af 3/9 1939).
I medfør af lov nre 180 af 29 'april 1938 om beskyttel

se af civilbefolkningen mod fø lgerne af luftangreb fastsæt

ter ministeriet for handel~ industri og søfart efter samråd

med indenrigsministeriet og marineministeriet følgende:

§ 1~ Når der af de militære myndigheder gives særlig ordre

Qm mørklægning eller erklæres luftværnstilstand eller gives

ordre om mobilisering skal der i ethvert skib og fartøj 

dansk såvel som fremmed - i dansk havn eller i dansk terri

torialt farvand ufortøvet iværksættes følgende:

a& Med de undtagelser, der følger af punkt c. og d. nedenfor,

skal alle udvendige lys slukkes, og alle indenbords lys

slukkes eller blændes, eller alle åbninger tildækkes, så

ledes at intet lys er synligt udefra eller fra luften;

døre eller indgange, der munder ud direkte til dækket,

må om nødvendigt forsynes med lyssluser eller indvendigt

sejldugsdække.

b. Der skal træff es fornødne foranstaltninger til at undgå

gnister og l ys s kær fra skorstene og udstødsrør.

c. Navigat ionslys skal slukkes; dog kan s idela nt erner og an

kerlanterner føres i overensstemmelse med nedenstående reg
ler:

l. Sidelanterner neddæmpes til synsvidde ca. l sømil ved

påsætning af sort papir eller lignende på de to øverste

trediedele af forsatsglasset og ved påsmøring af lanter

neglasset udvendig med den til forsatsglassets farve

svarende lakfarve, der ved lanterner med elekrisk belys

ning fra 50 til 25 normallys påsmøres 2 gange og ved

alle øvrige lant erner påsmøres l gango

20 Ankerlanterner neddæmpes til synsvidde ca. i sømil ved

2 gange påsmøring af sort lakfarve på lanterneglassets

øverste halvdel og af blå lakfarve på lante rneglassets

nederste halvdel; således neddæmpede ankerlanterner må

kun vises, når det er nødvendigt for at undgå påsejling.
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d. Lys, der anvendes under lastnings- eller losningsarbejde.
skal indskrænkes og neddæmpes mest muligt og skal skærmes
opefter og mod siderne~ således at lyset ikke er direkte
synligt fra luften~ l yse ne skal være indrettet til hur

tigt at kunne slukkes.

e. Udsendelserne fra de danske r adiofonistationer skal uaf

brudt aflyttes.

f. Under sejlads skal skibet gå med stærkt reduceret fart og
navigere med forsigtighed und er hensyntagen til de fore

liggende omstændigheder og forhold.

§. 2 Når der af de militære myndigheder gives ordre om
flyvervarsling gælder for et hver t skib - dansk såvel som frem
med - der i dansk havn el le r ved ud- eller indpassage af dansk

havn befinder sig ind en for det område, flyvervarslingen om
fatter, følgende bestemmelser:

a. Alt lys om bord, som kan ses udefra og fra luften, herun
der også navigationslysene, skal uopholdelig slukkes og
forblive slukket, sålænge flyvervarslingen varero

b. Skibet skal, så hurtigt omstændighederne tillader det, opank
res og forblive opankret, sålænge flyvervarslingen varer.

c. Enhver mulig foranstaltning til undgåelse af gnister og
lysskær fra skorst ene og udstødsrør skal træffes.

d. Udsendelserne fra de danske radiofonistationer skal uaf
brudt aflyttes~

§ 3. Meddelelse om mobilisering, luftværnstilstand eller mørk
lægning udsend es over de danske radiofonistationer (København
og Kalundborg) eller bekendtgøres til skibe i havn af havne
myndighederne eller ved s ærlige signaler.

Meddelelse om flyvervarsling og afvarsling gives nor
malt af politiet og havnemyndighederne (direkte el ler ved si
rener).

Den pågældende tilstand vedvarer p til de militære myndig
heder træffer bestemmelse om dens ophør, hvorom meddelelse ud
sendes på samme måde som foran anførte
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§ 4. Under mobilisering, luftværnstilstand og mørklægning

kan der af vedkommende politimester (i København politidi
rektøren) dispenseres fra de i § l nævnte regler, når den
eventuelle dispensation sker i overensstemmelse med de i de
militære mørklægningsbestemmelser derom givne reglero

§ 5~ Ansvaret for gennemførelsen af de i denne bekendtgø
relse givne regler påhviler skibets førero

Undladelse af at efterkomme de givne påbud straffes

efter bestemmelserne i § 13 i lov nr. 180 af ~9'april 1938.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks~



Bilag l4/tillæg.
Handelsministeriets bekendtgørelse angå ende mørklægning~

foranstaltninger i skibe og fartøjer. ;(a:r"18/4 1941).

I medfør af' lov nr. 180 af 29' april 1938 om beskyt
telse af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb fast
sætter ministeriet for handel, industri og søfart efter
samråd med indenrigsministeriet og marineministeriet føl-

,.,
gende:

§ l. Når der er givet ordre om mørklægning eller er erklæret
luftværnstilstand~ eller når der er givet ordre om mobili
sering skal der i ethvert skib og fartøj - dansk såvel som
fremmed - i dansk havn eller i dansk territorialt farvand,
ufortøvet iværksættes f ølgende:

a. Med de undtagelser, der følger af punkt c og e ne.denfor,
skal i mørklægningstiden alle udvendige lys, herunder
projektører, søgelys og lignende, slukkes og alle inden
bords lys slukkes eller blændes, eller alle åbninger til
dækkes, således at intet l ys er synligt udefra eller fra
luften; døre eller indgange, der munder ud direkte til
dækket, må om nødvendigt forsyn es med lyssluser eller
indvendigt se jldugsdække.

b. Der skal træffes fornødne foranstaltninger til at undgå
gnister og lysskær fra skorstene og udstødsrør.

c. De foreskrevne skib sl ys skal føres, medmindre der af or
logsfartøjer eller andre dertil kompetente myndigheder i
særlige tilfæld e eller i særlige områder beordres afvi
gelser herfra (eventuelt sl ukn i ng af skibslysene), idet
dog følgende iagttages:
l. Skibslysene skal være således afskærmet, at intet di

rekte lys er synligt fra lufteno Synsvidden skal så
vidt muligt være den i de inte mat ionale sø ve jsregler
foreskrevne minimumsgrænse, jfro den som bilag op-
t rykt e liVe jledning i neddæmpning og skærmning af skibs
lys ved mørklægningsforanstaltninger i skibe og far
tøjer". (udeladt) .

~. Såfremt skibslysene er slukket~ afgives fra solned
gang til solopgan g de lydsignaler, der er foreskrevet
i søvejsreglernes art. 15 (lydsignaler under tåge
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d. Under sejlads med slukkede skibslys skal ethvert skib el
ler fartøj gå med stærkt reduceret fart under omhyggelig
hensyntagen til de foreliggende omstændigheder og for-

. hold. Endvidere skal et dampskib (jfr. herve d de alminde
lige bemærkninger til de internationale søvejsregler),
der tilsyneladende foran for tværs hører signal fra et
skib, hvis piads ikke kan bestemmes med sikkerhed 9 for

så vidt omstændighederne i det g i vne tilfælde tillader,~et

stoppe sin maskine og derefter navigere med forsigtighed,

indtil faren for sammenstød er forbio

e. For så vidt angår fiskerfartøjer skal, medmindre andet be
ordres i særlige tilfælde eller for særlige områder, alle
lys, såvel på fartøj som på redskab~ afskærmes på en så
dan måde, at intet direkt e lys er synligt fra luften,
hvorhos lyskilden skal neddæmpes mest muligt o

Kun de efter forholdene strengt nødvendige lys må væ

re i brug.

§ 2. Når der gives flyvervarsling, skal der i ethvert skib
og fartøj - dansk såvel som fremmed - der i dansk havn eller
ved ud- eller indpassage af dansk havn befinder s i g inden
for det område, flyvervarslingen omfatter, ufortøvet iværk
sættes følgende:

a. Alt lys om bord, som kan ses udefra~og fra luften, herun
der også skibslysene, skal slukkes og forblive slukket,
indtil afvarsling finder sted (jfr. § l e, pkto 2).

b. Skibet skal, så hurtigt omstændighederne tillader det y op
ankres og forblive opankret p i ndt i l afvarsling finder stedD

c. Enhver mulig foranstaltning til undgåelse af gnister og
lysskær fra skorstene og udstødsrør skal træffes o

Flyvervarsling og afvarsling gives normalt af politiet
og havnemyndighederne (direkte eller ved sirener) o

§ 3. Ansvaret for gennemførelsen af de i denne bekendtgørel
se givne regler påhviler skibets eller fartøjets førere

Undladelse af at efterkomme de givne påbud straffes ef
ter bestemmelserne i § 13 i lov nr~ 180 af 29'april 1938c
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§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks. Samtidig
ophæves bekendtgørelse nr. 294 af 3 'september 1939 angående

mørklægningsforanstaltninger i skibe ø



~1lag nr. l5/tillæg .
Handelsministeriets bekendtgørelse af 5/12 1941 ango mørk
lægningsforanstaltninger i skibe og fartøjer.

I medfør af lov nro 180 af 29'april 1938 om beskyt
telse af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb fast
sætter ministeriet for handels industri og søfart efter
samråd med indenrigsministeriet og marine ministeriet føl
gende:

§ l. Når der er givet ordre om mørklægning eller er erklæ
ret luftværnstilstand, eller når der er givet ordre om mo
bilisering skal der i ethvert skib og fartøj - dansk såvel
som fremmed - i dansk havn eller i dansk territorialt far
vand, ufortøvet iværksættes følgende:
a. Med de undtagelser, der følger af punkt c og e neden~or:

skal i mørklægningstiden alle udvendige lys , herunder
projektør, søgelys og lignende~ slukkes og al l e i nden

bords lys slukkes eller blændes, eller alle åbn i nger
tildækkes, således at intet lys er synligt udefra eller
fra luften~ døre eller indgange, der munder ud direkte
til dækket, må om nødvendigt forsynes med lyssluser el
ler indvendigt sejldugsdække o

b. Der skal træffes fornødne foranstaltninger til at undgå
gnister og lysskær fra skorstene og udstødsrør.

c. De foreskrevne skibslys skal føres, medmindre der af or
logsfartøjer e l ler andr e dertil kompetente myndigheder
i særlige tilfælde el l er i særlige områder beordres af
vigelser herfra (eventuelt slukning af skibslysene)s
idet dog følgende iagttages:
l. Skibslysene skal være således skærmet, at intet di

rekte lys er synligt fra luften. Synsvidden skal så
vidt muligt være den i de int ernationale søvejsregler
foreskrevne minimumsgrænse, jfro den som bilag op
trykte ' li Ve j ledning i neddæmpning og skærmning af
skibslys ved mørklægningsforanstaltninger i skibe og
fartøjer". (udeladt) o

?~ Såfremt skibslysene er slukket~ afgives fra solned
gang til solopgang de lydsignaler, der er foreskrevet
i søvejsreglernes art. 15 (Lydsignaler under tåge
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d. Under sejlads med slukkede skibslys skal ethvert skib

eller fartøj gå med stærkt reduceret fart under omhygge

lig hensyntagen til de foreliggende omstændigheder og

forhold. Endvidere skal et dampskib (jfro herved de al

mindelige bemærkninger til de internationale søvejsreg

ler), der tilsyneladende foran for t værs hører signal

fra et skib, hvis plads ikke kan bestemmes med sikkerhed,

for så vidt omstændighederne i det givne tilfælde tilla

der det, stoppe sin maskine og derefter navigere med for

sigtighed, indtil far en for sammenstød er forbio

e. For så vidt angår fiskerfartøjer skals medmindre andet

beordres i særlige tilfælde eller for særlige områder,

alle lyss såvel på fartøj som på redskab, skærmes på en

sådan måde, at intet direkte lys er synligt fra luftens

hvorhos lyskilden skal neddæmpes mest muligte

Kun de efter forhold ene strengt nødvendige lys må være

i brug.

§ ? Når der gives flyvervarsling, skal der i ethvert skib og

fartøj - dansk såvel som fremmed - der i dansk havn eller ved

ud- eller indpassage af dansk havn befinder sig inden for

det område, flyvervarslingen omfatter, ufortøvet iværksættes

følgende:

a. Alt lys om bord, som kan ses udefra og fra luften, herun

der også skibslysene, skal slukkes og forblive slukket,

indtil afvarsling finder sted (jfro § l c, pkt e 2)0

b. Skibet skal, så hurtigt omstændighederne tillader det~

opankres og forblive opankret s indtil afvarsling finder

stede

c. Enhver mulig foranstaltning til undgåelse af gnister og

lysskær fra skorstene og udstødsrør skal træffesc

Flyvervarsling og afvarsling gives normalt af politiet

og havnemyndighederne (direkte eller ved sirener)o

§ 3. Ansvaret for gennemførelsen af de i der~e bekendtgørel

se givne regler påhviler skibets eller fartøjets fører e

Undladels e af at efterkoIT~e de givne påbud straffes ef~



ter bestemmelserne i § 13 i lov nr~ 180 af 29 1april 1938 0

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft strakso Samtidig
ophæve s bekendtgørelse nr o 196 af 18'april 1941 angående
mørklægningsforanstaltninger i skibe og fartøjer o



Bilag nr. l6/tillæg.

Handelsministeriets bekendtgørelse ang o mørklægnjngsforan~

i skibe og fartøj~ (a~ 10/2 194 2) 0
I medfør af lov nro 180 af 29' april 1938 om beskyttel

se af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb fastsæt

ter ministeriet for ha ndel , industri og søfart ef te r samråd

med indenrigsministeriet og marineministeriet følg ende:

§ l. Når der er givet ordre om mørklægning el l er e r e r k l æ

ret luft værnstilstand 9 e l le r når der e r givet ordre om mo

bilisering skal der i ethvert skib og fartøj - dansk såvel

som fremmed - i dansk havn eller i da.nsk territorialt far

vand, ufortøvet iværksætt es følgende:

a. Med de undtagelser, der følger af punkt c og e nedenfor?

skal i mørklægningstiden alle udvendige lys, herunder

projektør, søgelys og lignende, slukkes og alle inden

bords lys slukkes eller blændes, el ler all e åbninger

tildækkes, således at intet lys er synligt udefra eller

fra luften; døre el le r indgange, der munder ud direkt e

til dækket, må om nødvendigt forsynes med lyssluser el

ler indvendigt sejldugsdække.

b. Der skal træffes fornødne foranst altninger til at undgå

gnister og lysskær fra skorstene og udstødsrør&

c. De foreskrevne skibslys skal føres, medmindre der af or

logsfartøjer eller andre dertil kompet ent e myndigheder

i særlige tilfælde el le r i særl i ge områder beordres a f 

vigelser herfra (eventuelt slukning af skibslysene), idet

dog følgende iagttages~

l. Skibslysene skal være således skærmet, at intet direk

te lys er synligt fra luften, j fr. den som bilag op

trykte "Vejledning i skærmning af skibslys ved mørk

lægningsforanstaltninger i skibe og fartø j er". (Ude

ladt) •

~. Såfremt skibslysene er slukket, afgives fra solned

gang til solopgang de lydsignaler, der er foreskrevet

i søvejsreglernes art. 15 (Lydsignaler under tå~p.

o.s.v.)o

d. Under sejlads med slukkede skibslys skal et hve rt skib el

ler fartøj gå med stærkt reduceret fart under omhyggelig
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hensyntagen til de foreliggende omstændigheder og for
hold. Endvidere skal et dampskib (jfr~ herved de almin
delige bemærkninger til de int ernationale søvejsregler),
der tilsyneladend e fo~an for tværs hører signal fra et
skib, hvis plads ikke kan best emm es med si kke r he d p for
så vidt omstændighederne i det givne tilfæld e tillader
det, stoppe sin maskine og derefte~ navigere med for
sigtighed, indtil faren for s ammenstød e r forbi o

e. Foruden foranståend e best emmelser gæl de r for fiskerfar
tøjer endvidere, at me dmi ndre andet beordres i s ærlige

tilfælde eller for s ærl i ge områder, skal al le arbejds
lys på fartøj såvel som foreskrevne eller andr e lys på
redskab være skærmet på en s ådan måde r at intet direkte
lys er synligt fra luften~ hvorhos lysstyrken ikke må
være kraftigere end ef te r forhold en e nødv endigto

Kun de ef te r forholdene strengt nødvendige a r be jdsl ys
må være i brugo

§ 2. Når der gives flyvervarsling, skal der i et hve rt skib
og fartøj - dansk såvel so m fremmed - der i dansk havn el l er
ved ud- eller indpas sage af dansk havn befinder sig inden
for det område, flyvervarslingen omfatter, ufortøvet iværk
sættes følgende~

a. Alt lys om bord, som kan ses udefra og fra luften, her

under også skibslysene, skal slukkes og forblive slukket ?
indtil afvarsling finder st ed (jfrc § l e, pkt e 2) ~

b. Skibet skal, så hurtigt omst ændighederne tillad er det,
opankres og forblive opankret, indtil a f va r sl i ng finder
sted.

c. Enhver mulig foranst altning til undgåels e af gnister og
lysskær fra skorst ene og udstødsrør skal træffes o

Flyvervarsling og afvarsl ing gives normalt af politi
et og havnemyndighederne (direkte el le r ved sirener)o

§ 3. Ansvaret for gennemførels en af de i denn e b ekendt ~0rel

se givne regler påhviler skibet s e l l e r f artøjets førero
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Undladelse af at efterkomme de givne påbud straffes
efter bestemmelserne i § 13 i lov nr~ 180 af 29' april 19380

§ 4. Denne bekendtgørels e træder i kraft straks 3 Samti
dig ophæves bekendtgørelse nrc 496 af 5'december 1941 an
gående mørklægningsforanstaltninger i skibe og fartøjer.



Bilag nr. l7/tillæ~

MARINEMINISTERIET

København, den 4'maj 1940 0

Til
lodsdirektoratet o

442/1940
Fort r ol!f.'.io

"Direktiv for lods- og v~~ st...1.~~9.t ~_.ye d IJillebælt s n~ og
Storst rømsbrce n , "

l . Nævnte tjeneste er underlagt lodsdirektorateto

2. Lodsningerne udføres af dertil beordrede lodserc

3. Vagtstjenesten udføres af de fra toldvæsenet til dispo
sition stillede patrouillefartøjer og af de til f art øjer
ne hørende besætninger~ der vil være at forsyne med hånd
våben og ammunitiono

4. Formål:
Forhindring af sabotage mod bro erne fra søen sa mt

kontrol med overholdelse af lodstvangsbestemmelserne (jfr~

vedlagte bekendtgørelse af 4'dso) e
Desuden skal patrouillefartøjerne tjene som l ogi s 

og lodsbåde for de udstationerede lodsere

For at udføre de under pkt a 4 nævnt e opgaver må man
sikre sig, at all~ skibe og både (stats- og orlogsskibe dog
undtaget) under passage a f broerne enten har fået lods om
bord eller sejlanvisning~ i det man samtidig s åvidt muligt
må konstatere skibenes og bådenes navn~ hjemsted, afgangs-
og bestemmelsessted samt førerens navn. Der føres lister over
disse oplysningers

Såfremt man ha r gr undet mist anke om, at forsøg på
sabotage foreligger; eller lodstvangsbestemmelserne søges
overtrådt, anholdes om muligt vedkommende skib eller båd 
eventuelt ved magt - og føres til nærmeste politimyndighed
(Middelfart eller Vordingborg)o

Såfremt anholdelse ikke kan gennemføres r anmeldes
det passerede så hurtigt som muligt til politimyndighederneo
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Lodsdirektoratet ap~odes om på gr undl a g af oven
stående at udarbejde nærmere instrukser og organisere de

tailtjenesten, idet marineministeriet holdes underrettet
om alt af væsentlig betydning o



Bilag nr. lS/tillægo
Handelsministeriets bekendt gørelse af 27/9 1939 ango forbud
mod fiskeri m.v. i vi ss e områder af Sundet o

§ l. Det forbyd es at udøve enhver a rt a f fiskeri og at op
tage sten, sand og l ign ~

l. i et område, der mod nord begrænses a f breddeparallellen
55045' N. brdo, mod syd af breddeparallellen 55040 ~ N.
brd., mod øst af me ridianen 12045' 0 Q l gd c og mod vest af

Sjælland og Amager. Det er dog tilladt at udøve f iskeri
med fastst ående redskaber, der udsættes fra l andgrunden
omkring "Trekroner li og langs kysten nord for indsej lingen
til Tuborg havn,

2. i et område, der mod nord begrænses af breddeparall ellen
gennem Nordre Røse fyrtårn t mod syd af breddeparallellen
gennem Amagers sydspids (Aflandshage ), mod øst af mer i d i-
anen 120 45' Ø.lgd ~, og mod vest af Amager. Det er dog til
ladt at anvende almindelige små ruser s amt det i vedtægt
for fiskeriet i de til Københavns amt og staden København
stødende vande af 2S 'oktober 1909 med tillæg af ?9 ' j ul i
1931 omhandlede agnvåd til fangst af agn i området vest
for meridianen gennem Dragør kirke !

I det område, der ligger mellem de under l . og 2<> om
handlede områder, og som mod øst begrænses af Saltholm
og mod vest af Amager, forbydes det at udøve enhver art
af fiskeri og at optage st en, sand og ligno i tiden fra
solnedgang til solopgango

§~. Overtrædelse af bestemm elserne i nærværend e bekendtgø
relse straffes i henhold til § 7 i lov om forholdsregler til
skibsfartens betryggels e af 29'marts 1920 med senere ændr i n
ger, jfre § 6 i lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov
m.v. af l5'april 1930, med bøder fra 5 kr., for så vidt for

holdet ikke efter den almindelige lovgivning medfører større
straf.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks Q Sa mt i di g
ophæves bekendtgørelse af 5'september 1939 ango f or bud mod
fiskeri m.v. i visse områder af Sundet o



Bilag nr. 19/tillæg~

Handelsministeriets bekendtgørelse af gS/ll 1939 ang o

forbud mod fiskeri møv. i visse områder af Store Bælt og

Lille Bælt.

§ l. Det forbydes på grund af udlagte minespærringer at

udøve enhver art af fiskeri og at optage sten, sand o.le

l. i Store Bælt på dansk søterritorium mellem breddeparal

lellerne:

54050' ~5 N. og 54 047 1,5 No
20 i Lille Bælt på dansk søt erritorium indenfor et område ,

der mod nord begrænses af en linie fra fyret på Mommark

havns dækmole til Skjold~§. fyr og mod syd af en linie

fra ~mmel-Pøl fyr til pladsen 54054',5 N. , 10009' EG
og derfra af breddeparallellen 54054',5 N. til kysten af

&r.!.

-----..-----



Bilag nr. 20/ti1læg n
Handelsministeriets bekend!gøre1se af-1L5 1941ang o forbud

mod ankring og fiskeri i visse områder i danske farvandQc
I medfør af § 6 i lov om forholdsre gler til skibs

fartens betryggelse af 29'marts 1920 med s enere ændringer,
jfr. lovbekendtgørels e nr o 176 af 15 ~april 1930, fastsættes
efter samråd med marineministeriet herved følgende~

§ 1. Det forbydes at ankre, at udøve enhve r art a f f Lsk er i ,

herfra dog undtaget fiskeri med fast stående redskab, og at
opta.ge st en, sand og Li.gn, i de områder, der begrænses af
forbindelseslinierne mell em følgende punk't e r s

l. Nord for Frederikshavno
a ) 57°28'9 N. brd o 10°31'0 0 0 19do
b) 57°46'5 N~ brd , 10°42 10 0 0 19dc
c) 57°48'5 N. b rd , 10°52'0 0. 19d o

d) 57°47 'O Nt> brd o 10°53'0 0 ~ 19do
e) 51°45'2 N. b rd , 10°44 '0 0. 19d ~

f) 51°21 '1 No broo 10°32'5 0 0 19d o

2. Ved Skageno
a) 51°43'5 No b r d , 10°38 15 00 19do
b) 57043 f5 Nt> brd. 10°46'0 00 19d o

c) 51°45'5 Ne brd. 10°46'0 0 0 19d r.
d) 57°44'6 N. brd o 10°39'2 0 0 19d ~

3. Syd for Sæbyo

a) 57°17 'O N. brd. 10°33 10 0" 19d o
b) 57°13 15 No brdt> 10°41 10 0. 19d"
c) 51°11 10 N. brd " 10°45'0 0 t> 19d ;:

d) 51°13 13 N. brd" 10°33'0 00 19d.

4. Ved Sjællands revo

a) 55°59'0 N" b rd , 11°11 '5 0 0 19d o
b) 56°06 10 No brdo 11°05 14 0 0 19d c
c) 56°08'0 No brd" 11°10'0 0e 19d o

d) 56°03 11 N.. b rd , 11°18'0 0 e 19d"
e) 56°00'0 No b rd , 11°18 10 0 c 19d o
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5 .. Ved Hornbæk o

a) 56°05'7 No brd ;> 12°27'7 ø~ 19do
b) 56°07'8 No b rd , 12°30 ' 5 0c 19dc
o) 56°06 17 N ~ brdo 12°33 '0 ø" 19do
d) 56°05'3 N.. b rd , 12°31'0 øc L gd s

6. Ved Bornholm syd for Hasle~

a) 55°11 10 No brd , 14040 rO Øo 19d e
b) 55°11 '0 N. b rd , 14°42'3 ø. 19d'l
o) 55°08'5 No brd ", 14°42 1'5 Øo 19d o
d) 55°08 15 No brd .. 14°40'0 Ø. 19d ,)

70 Ved Bornholm nordøst for D~eodde.

a) 55°01'1 N. ·D ~n ;; ' 1 5°07 ' 6 ø" 19d o
b) 55°01'1 N.. brd. 15°11 '0 00 Lgd ,

o) 55000 ~0 No brdo 15°11 '0 øf, Lgd ,

d) 55°00 '0 No brd., 15°06'0 ø. 19do

8. Ved Bornholm vest for Dueoddec

a) 54°59'7 No brd" 15°01'0 Øo 19d"
b) 54°56 12 No brd e 15°03'0 ØD 19d"
o) 54°56 14 N" b rd , 15°07 '0 Øo 19do
d) 54°59'2 N. brd ;; 15 005 iO Øo 19d e

96 Ved Bornholm i Mølle Bugt~

a) 55°04'9 No brd. 14042!6
0 " 19d o

b) 55°01'5 N. brd" 14°36'8 ø. 19d :J
o) 55000~0 No br-d , 14°39'2 ø" 19do
d) 55003~6 No b rd , 14°45'6 ø ~ 19d ..

§ 2. Denne bekendtgørelse tl~der i kraft straks " Sa mtidig

ophæves bekendtgørelse nr" 114 af 18,marts 1941 angående

forbud mod ankring og fiskeri ved Bornholm samt bestemmel

serne i § 2 i bekendtgørelse nr" 132 af ?7'marts 1941 angå
ende sejlads mc~o i Sundet ved Ellekilde Hage"



Bilag nr~ 21/tillæg~

Handelsministeri ets beke~dtgørels.e af 2718 1941 an~o for

bud mod sejlads~nkring og fiskeri i visse områder i dan

ske farvande"
I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs

fartens betryggelse af 29 ?marts 1920 med sene r e ændringer,

jfr~ lovbekendtgørelse nr o 176 af 15'april 1930 9 lastsættes

efter samråd med marineministe riet he r ved følgende ~

§ l. Det forbydes at ankre, at udøve enhver art af fiskerir

herfra dog undtaget fiskeri med faststående redskab, og at

optage sten, sand og lign. i de områder, der begrænses af

forbindelseslinierne mellem følgende punkter:

(Pkt2 l - 5 uforandrede)

6G Ved Bornholm syd for Hasleo
a) 55011~3 N<> brd , 14 °39' 5 0. 19d o
b) 55°11'3 N. b rd , 14°42'5 00 19do
c) 55°08' 2 No brd o 14°42;8 0 0 19d o
d) 55c08!2 N. brd o 14°39 '5 00 Lgd ,

70 Ved Bornholm n0rdøst for Dueodde?

a) 55°01'4 N. b rd , 15°07'4 00 19d o
b) 55°01'4 No brd o 15°11'4 0 0 19d "
c) 54°59'7 No bz-d , 15°11'4 0 0 19d o

d) 54°59'7 N. brd , 15°05'6 0 0 19d o

(Fkt. 8-9 uforandrede)

100 I Lille-Bælt øst for Fredericia o
a) 55°34'7 No brdo 9°47 °2 00 19do

b) 55°35'8 No brd c 9°48'3 0 . 19d o
c) 55°33'1 N. brd. 9°51'1 00 19d o
d) 55°33'1 N. b rd , 9°48'6 0. 19do

§ 2. Al sejlads~ udøvelse a f fiskeri samt opar~ring er f or 

budt i et område~ der begrænses af linien gennem følgende
punkter:

a) 55°08 17 N. b rd , 9°30 °4 0 0 19d c

b) 55°09'7 N. brdo 9°33'3 00 19do
c) 55°08 17 N., brd , 9°33'7 00 19d.
d) Plads en for sømærket Sønåerballe Hoved NE ,:,

e) 55°07 '9 N. brd o 9°31 ;4 0 0 19d o
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§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks o Samtidig
ophæves bekendtgørelse nro 228 af 7 i maj 1941 angående forbud
mod ankring og fiskeri i visse områder i da r.ske farvande sam~

bekendtgørelse nr~ 321 af 21e juli 1941 an gående forbud mod
sejlads, ankring og fiskeri i Lille-Bælt nord for Barsø n



Bilag nre 22/tillægo
Handelsministeriets be~endtgørelse af 11/6 1942 om ændr i ng
i bekG af 27'august-12il ang o forbud mod sejlads ? ankring

og fiskeri i visse områder i dansk§ farvgnd~c

I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs
fartens betryggelse af 29' marts 1920 med sene r e ændringer9

jfrG lovbekendtgørels e nr~ 176 af 15' april 1930, fastsættes
efter samråd med marinemin isteriet he rve d f'ø Lgeride s

§ l. Bestemmelserne i § 2 i bekendtgø r else nr o 359 af 27 '
august 1941, hvorved al sejlads, ankring og fiskeri i et
nærmere angivet område i den sydlige de l af Lillebælt er
forbudt, ophæves~

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kr aft straks o



Bilag nro 23/tillægo
Handelsministeriets bekendt~r~lse af 6/7 1942 ang~ fo ~~

bud mod ankring og fiskeri i ~i11e Bælt (Åbenrå fjord)o

I medfør af § 6 i lov ou forholdsregler t il skibs
fartens betryggelse af 29 ~marts 1920 med senere ændringer ;
jfr. lovbekendtgørel se nr , 176 af 15 l apr i l 1930 ~ f astsæt
tes efter samråd med narine ministeriet herved følg ende:

§ l" Al udøvelse af fiskeri samt opankring er forbudt ~...
et .område 9 der begrænses af linien gennem f ølgende punkter ~

l) 55°02 985 N <o brd o 9°30'5 0 . 19d o

2) 55°02'5 No b rd , 9°30'5 0 u 19d.
3) 55°02' 5 No b rd , 9°32 '5 0. 19 do
4) 55 003 !5 Nc; b rd , 9°32'5 0 ~ 19d o

e 5) 55°03'5 N. brd. 9°31'7 0Q 19do

§ 20 Denne bekendtgørelse træder i kraft straks Q



Tillæg nr. 24/tillæ~

Handelsministeriets bekendtgørelse af 10/7 1942 om æn
dring i beko af 27'august 1941 ang. f or bud mod sejlads 9

ankring og fiskeri i visse områder i danske farvand~o

I medfør af § 6 i lov om forholdsregleT til ekLbs
fartens betryggelse af 29' rual~ s 19 20 med senere ændringer 9

jfr. lovbekendtgørelse nr o 176 af 15 'april 1930 ~ fastsættes
efter samråd med marineminist eriet herved f øl ge udei

§ l. Bestemmelserne i § 1 9 pkt o 3 ; i bekendtgørelse nro

359 af 27'august 1941, hvoTved ffi1kring og fiskeri i et
nærmere angivet område syd for Sæby er forbudt 9 ophæves~

§ 20 Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.



Bilag nr. 25/tillæg e

Handelsministeriets bekendt gørelse af 29/9 1942 om æn

dring i bek. af 27/8 1941 a.YJ.g .. forbud mod se jlads . ank

ring og fiskeri i. visse områder i danske farvande o

I medfør af § 6 i lov om fo rholdsregler til skibs

fartens betryggelse af 29 'marts 1920 med senere ændringer,

jfr. lovbekendtgørelse nr~ 176 af 15'april 1930 y foretage s

efter samråd med marineministeriet he r ve d følgende ændr i ng

i bekendtgørelse nro 359 af 27 1august 1941 angående for

bud mod sejlads s ankring og fiskeri i viss e områder i
danske farvande:

§ lo § l, pkt o 7 affattes således:

W"' . Ved Bornholm nordøst for Dueodde o

a) 55°01'4 N. brd " 15°07'4 0c 19d.
b) 55°01'4 No b rd , 15°11 14 00 19do
o) 54°59'4 No brd " 15°11 14 0 c 19d.
d) 54°59'4 No brd. 15°05'2 0 0 19d. " e

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft straks.



10°38'5 ø" 19d"
10°46 'O ø. 19d?
10°46 IO ør)' 19d "
10°39 l 2 ø, 19d o

11°17'5 øG19d o
11°05'4 0 0 19d ..
11°10 10 Øo 19d i}
11°18 ' 0 ø. 19d c.

11°18 ' 0 ø" 19d o

Bilag nro 26/til l æg o

Handelsministeriet s bekendtgørelse af 12LIO 1942 an..,g,·
forbud mod sejlads t m k ring og fiske r i i visse omr5.d e r:

1 danske farva~deo

I medfør af § 6 i l ov om f orhol ds regl er til skibs
fartens b etryggelse af 29 ' marts 1920 med s en ere ænd r-tnge r ,
jfr. lovbekendtgørelse nr o 176 af 15 'apr i l 1930 ~ f astsæt 
tes efter samrå d med ma rinem i ni ster iet herve d følgende ~

§ l. Det forbydes at ankre 9 at ~dø ve enhve r art af fiske
ri, herfra dog undtaget fiskeri med fa st s tående r-eds kab ,

og at optage sten~ sand cg ligne i de områder, der be
grænses af forbind elseslinierne me l lem følgende punkter~

lo Nord for Fre derikshavn~

a) 57°28'9 Nc brd a 10°31'0 ø c 19d o

b) 57°46'5 No brd" 10°42'0 ø o 19d ~

~) 57°48'5 No brd. 10052 fO ø. 19d e

d) 57°47'0 N. brd e 10°53 '0 ø ~ 19d ~

e ) 57°45 $2 No ord " 10044 iO ø, 19d 1l
f) 57°27'7 No brd. 10°32 '5 ØD 19d0

2. Ved Skageno
a) 57°43 '5 No br do
b) 57°43'5 N. brd ~

c) 57°45'5 No brd ~
d) 57°44 '6 N ~ brd ~

3. Ved Sjællands r ev o
a ) 55°59'0 Nu brd e
b) 56°06' 0 No brd o

c) 56°08'0 Nc brd c
d) 56°03 '7 No brd o
e) 56°00 '0 N. brd e

4. Ved Hornb æko

a) 56°05'3 Nc brdo
b) 56°06'8 No br d e
c) 56°07 ;5 N.l b rd ,

d) 56°05 '7 No ord"

12°31'0 ø" 19d o
12°33' 1 ø.. 19d o

12°28' O Ø ~ 19d "
12° 27 '7 ø.. 19d o

5 ~ Ved Bo r nhol m syd for Hasle "
a) 55011 f3 N" brd. 14°39'5 ø. 19d o
b) 55°11' 3 No brd n 14°42'5 Øo 19d o
c) 55°08 '2 N, brd e 14°42 18 øo 19d o
d ) 55°08' 2 No brd o 14039~5 0 0 19do
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6~ Ved Bornholm nordøst for Dueodde"

a) 55°01'4 Nc brd " 15°07 14 0 " 19d "
b) 55°01'4 No b r d s 15°11 10 0 0 19dc

c) 54°59'4 No brd :-> 15011 ~ O 0" 19d o

d) 54°5 9'4 No b rd , 15005 ~2 0 ,. 19do

70 Ved Bo r nholm vest for Dueodde "

a) 54059 ~7 No b rd , 15°01'0 0 0 19do

b) 54°56 12 No b rd e 15°03 1 0 00 19do

c) 54°56'4 No b rd , 15°07 10 0 0 19do

d) 54°59'2 N. brd " 15005 ~0 00 19do

8 .. Ved Bo rnholm i Møl le bugt o

a) 55°04'9 N~ brd , 14°42 16 0 0 19d e

b) 55°01 95 N~ br-d , 14°36 18 0 0 19d ~

c) 55°00'0 N. b rd , 14039 r2 0 c 19d"
d) 55°03'6 N. brd o 14°45'6 0 0 19d o

9. I Lille-Bælt øst for Fredericia "

a) 55034 f7 No b rd , 9°47' ::> 0 0 Lgd ,

b) 55°35 >8 No b rd , 9°48'3 0 0 19d o

c) 55°33'1 N~ brd o 9°51 '1 0 0 19d o

d) 55°33'1 N~ bro " 9048 f 6 0 " Lgd ,

§ 2. Al udøvelse af fiskeri s amt opankring er forbudt i et

område • der begrænses af forbindelseslinier-i Abenrå f jord 9

ne gennem følgende punkter ~

a) 55002 ~9 N" b rd , 9°30'5 0 e Lgd,

b) 55°02'5 Nc brd o 9°30 15 0 0 19d o

c) 55°02 1 5 No b rd , 9°32'5 00 Lgd ,

d) 55°03>5 N. brd o 9°32 15 0 0 19do

e) 55003~5 No brd " 9°31 17 0 0 Lgd «

§ 3. Sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer og både
af enhver art er indtil videre forbudt inden for et med
bøjer afmærket område ved Sjællands nordkyst nord for MelbY9
der begrænses af forbindelseslinierne me l l em f ølgende punk

ter:



- 3 -

a) 56°01'11" N.• brd" 11057'40 ti ø" 19do

b) 56°03'40" No b rd , 11°53'14" 00 19d o

c) 56°05'00(/ N" brdo 11°55'4211 00 19do

d) 56°05 '36 11 Nr. ord ,;> 11058~001i 00 19do

e) 56°05' 4 2it Ne b rd , 12°01'33 11 øo 19d o

f) 56°02' 20 il Nc brd " 12°01 '00" Øo 19d o

§ 4. Det i § 3 nævnte område vil på visse dage blive

udvidet med et med sorte spidstønder afmærket område,
der begrænses af forbindelseslinierne mellem følg ende

punkter:
a) 56°03'40" No brd c 11°53'14" ø. 19d o
b) 56007 t50" No brd , 11049'37 f1 ø, 19d,

c) 56°10 '00" N ~ b rd , 11°54 '36" ø, 19do

d) 56010'00n N. brd ~ 12°03'00" Ø. 19do

e) 56°08 108" No b rd , 12007'04 li ø, 19do

f) 56°03'38" No brd o 12°03'47" ø, 19do
Når det udvidede område er spærret r vil dette bli-

ve tilkendegivet ved visning af l sort cylinder på

Hesselø fyr ')

Spodsbjerg fyr,
Nakkehoved fyr og

Kronborg signalstationo

Signalerne y der sættes ved solopgang, angiver, at

området er spærret den pågældende dago

§ 5. Denne bekendtgørelsG træder i kraft st raks o Samtidig

ophæves bekendtgørelse nr o 359 a~ 27'august 1941 angående

forbud mod sejlads ~ ankring og fiskeri i visse områder i

danske farvande~ bekendt g~relserne nro 500 af ·9'dec eober

1941 cg nr o 397 af ?9 ' s ept emhe:- 194 2 om ændring i bekendt

gørelse nro 359 af 27 faugust 1941 angående forbud mod sej

lads, ankring og fiskeri i viss e områder i danske farvan

de og bekendtgørelse nr o 295 af 6'juli 1942 angående for
bud mod ankring og fiskeri i Lille-Bælt (Åbenrå fjord).



Bilag nro 21ltillæg~

Handelsministeriets bekendtgørelse a f 1 2/ 2 1943 om tillæg

til beko af 15/10 1942 ang o forbud mQd ank r ing-2Jg fis!f.~!:i

i visse områder i danske f'a rvande ,--- --- - - --
I medfør af § 6 i l ov om f oz-hoLds r-eg Le r t i l skibs ··

fartens betryggels~ af 29 ' ma r ts 1920 med s e~e re ænd ringe r~

jfro lovbekendt gøreloe n r , ::'76 af 15 1 ap r i l 19'309 fastsæt ~

tes efter samråd med ma r i.nenu.n Ls't e r-i.e t h e r ved f øl.ge r.d e a

§ lo Det forbyde s a-t a rscr e , at ud øv e e nnve r art af fi ske -

ri og at optage sten9 san d og l~gn o i de områder y der be

grænses af forb indels esl ini e rne mellem føl g end e punkter ~

l o I Sund et øst for Trekroner

a) 55 042 e19 ti N" b rd , 12031'55 ' ~ 0 0 19d c

b) 55°41'56 1; No br-d , 12031~56 i1 0 ;) 19do

c) 55°42'01 11 No brd " 12037 e23 H 0 0 19d o

d) 55042 J13 11 N.. n r d , 12°31 122 '1 0 0 19d o

20 I Nyb or g fjord ved Slipshavno

a) 55 °11 ~ 05 i l l~ " b ro " l O049 ' 5 2 11 ø, 19do
b) 55°16 '32 '1 No brd o 10049! 30 11 0 0 19d (~

c) 55011! 30 ' i Nv b r d , 10°49:03 11 0 0 19d o

d) 55°11 v1 3 '1 N ~ br d , 10049 i43 11 00 19d o

§ 2. Denne bekendtgø relse t ræd e r i kraft s t raks o



Bilag nro 2S/tillæ~

Handelsministeriets bekendtgørelse af 27/5 1943 angående

forbud mod sejlads, ankring.-Qg fiskeri i vis se omr åde r i

danske farv~nd~o

I medfør af § 6 i lov om forholdsregler til skibs
fartens betryggelse af 29 ~mart s 1920 me d s en ere ærr1ringer1

jfr. lovbekendtgørelse nr Q 176 af 15 ' april 1930 9 og kgl ~

anordning nr- , 47 a f 21 'februar 1940 om danske skibes se j -
lads under krigsforhold ; bekendt gøres efter sa~åd med
marineministeriet og minist e r i et for landbrug cg fiskeri
herved følgende;

§ l. I nedennævnte område r fastsættes følgende i ndskrænk
ninger i adgangen til s ejlads s ankr i ng og fiskeri movo

I oNJrdsøen og Skagerrak"

A. Ved Blåvando
Al sejlads og ophold af civile skibe, fartøjer og både

af enhver art er forbudt i et område , der begrænses af f or
bindeIseslinierne mellem f ølge nde punkter ~

a) 55°32'2 No brd o 8°09'2 0c 19d"
b) 55°30'7 N. brd o SOOOfO 0 , 19d "
c) 55°35'0 No brd o 7°51'0 0 0 19d o
d) 55°37'6 No b rd , S007 '2 0" 19d"

B. Ved Hirtshals "
Al udøvelse af fiskeri med slæbe re ds kab samt opankri ng

er forbudt i et område, der be grænses af forbindels eslinierne
mellem følgende punkter:

a) 57°36'0 No brd o 905S'5 0 e 19d <)
b) 57°42'5 No brdo 9°57 15 0 0 19d"
c) 57°40'5 No b rd ; 9°46'5 00 19d o
d) 57°34 '0 N. brd o 9°55'0 00 19do

IIokimf jord&n o

A. Ved Thisted havno

I et område i Thisted Bredning ved Thist ed havn mod
N. og V. begrænset af kyst en, mod S. af breddeparallellen
56°55' N. og mod 0" af meridianen S046 ~ 00 er sejlads og op
hold af civile skibe, fartøjer og både af enhver art forbudt o

Sejlads til og fra Thisted havn er dog t i l ladt i fy~



linien og skal f oregå ad den ko rt e s't e ve j e.
Inden for den del af ovennævnt e o mråde ~ der beg ræn

ses mod No og Vo af en r et l inie gennem t ~ båker på Si1
struphoved til en r cd- og hv idstr ibet bøj e på 56°55 i7 N,

brd~ 8°43 1 0 0 19d. og de rfr a en r e t l inie gennem Thist ed
Andelssvineslagteris skorst en? mod S. af br eddeparallellen
56°55' No og mod 0 0 af meridianen 8°46 ' 0 " er endvidere
fiskeri tilladt om dagen , når s ig~barhed en er over 1,5
sømil, og om nat t.en , når sigtbarheden e r over 2?5 sømil "

B. Ved Hankl it o

I et område i Thi ste d Bredning bel iggende ud for
Hanklit og begræns et af en cirkelbue med centrum i punk
tet 56°54'04" N. brd o 8°45'24" 00 19d p og med radius 200 m
er sejlads og ophold af civile skibe 9 fartøjer og både af

enhver art forbudt o

A. 0st for Skagene
Det f or bydes at udøve enhve r art af f i s ke r i og at

optage sten }' sand og lign o i et omr-åd e r der mod N" begl~æn

ses af breddeparallellen 57°50 1 N 0 9 mod Se af breddeparal
lellen 57°35 1 N o~ mod Vo af meridianen ge nnem Gren ens
0.-pynt og mod 0 0 af svensk te rritorialt farvand .

Bo Ved Skag en, Fred erikshavn og Sjællands revo

Det f o::::"pydes at ankre 9 at udøve enhve r art af fiske
ri, herfra do('; undt aget f i skeri med f astst ående r'ed skab ,
og at optage s t en , sand og l i gn e i de omr åd er , der begræn
ses af forbindE:lseslinierne mell em følgende punkt e r s

l o Ved Skage no
a) 57°43'5 No brd e 10 ° 38'5 øg 19d D

b) 57°43'5 No brd o 10°46 '0 0 . 19d .
o °c) 57 45 ' 5 N ~ brdc 10 46 10 0 0 19d o

d) 57°44'6 No brd n 10°39 12 ØD 19d c

2. Nord for Frede rik sha vno

a) 57°28 19 No b rd , 10°31 ;0 ø, 19do

b) 57°46:5 No brd. 10°4 2'0 00 19d o

c) 57°48 15 N ~ brd o 10°52 1 0 ø ~ 19d c

d) 57°47'0 No brd. 10°53 10 0 0 19d o

e) 57 °45~2 No brdo 10°44 30 00 19d o
f) 57°27 17 No brd o 10°32 15 0 0 19d~



':l
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3 0 Ved Sjæl l a n ds r ev,

a) 55° 59 'o N-:. b rd , 11°17(5 øc 19d "

b) 56°06' 0 Nc brd , J.l o05 ~ 4 r> 19 d :>)(J o

c ) 56 ° 08 ; 0 -:\- br<'l o .. - o.., 0 :0 0 0 19 d "LI :; i.. .L .L ~

d \ 56 ° 03 1 7 N" 'ord e llo1S~ O Øv 1 9d oI

,
!; r;°;-'0 'O N",. ·c ·:l d ~ 11 ° 1.8: 0 00 19d oe 'I ,/ _ J

Co Ved Sjæl l a nd s n orck vst (MGl by) o

Se j l a ds og ophold a f c i vil e sk ibe ~ f a r tøjer og b~d e

af enhver art e r f orbudt inden fo~c et med b øj e r a f mær ket

område, der b eg r æns e s a f I o r b i nd else s l inie rne mel le m f øl~

gende punkt e r s
\

~)6 001 ! ll i! N ~ o r de 11°57 ': 40 1
' 0 " 19d oa )

b) 56° 03 i' 40 i l No bYG e 1 1°53 :1 4 11 0 <- 19å. ;)

c ) 56°05 '00 11 N(. b rd , 11°55 i 4 2 ii Ø ~ 1 9d o

d ) 56 0 e 5 136 \1 Nc; bru " 11° 58 -oo- 0 c 19 do

e) - 6° 0'- ' 4 '''? N" b r d o 12°01 '33 11 ø~ 1 9c. o? . ~ z;

f) 56° 02 1 20 11 N" brd " 12001 'OO:f ø ~ 19d o

Områ det k8.r: d og frit pas s e r e s hve r dag :'.. tiden mel l e m

kl.0200 og kl ~ 0700 o

Det nævnte områd e vi.J.. på visse dage bl ive udvid et med

et med sorte sp Ld s t a nde r af I'!'liZrket område, der be græns e s a f

forbindelseslinierne me l lem følgende punkte r~

a) 56°03:4 0 " Na brd e 11 ° 53 '14" ø ~ 1 9d o

b) 56 007 r50 il Nv b rd , 11° 49: 37 11 øl> 1 9 do

c) 56°10: oo « N. b r d , 11054! 36 il ø" 19d .

d) 56 010 iOOii N I' b rd , 12° 0 3 ' 00 " 0 , 19d o

e ) 56 00S IOS 11 N" b r d , 12007 1 04 1i ø. Lgd ,

f) 56 ° 0 3; 38 " N ~ br d c 12003 \ 47 R 0 0 1 9d .

Når d et udvide de områ de e r spær r e t 9 v il d ett e bl i ve

tilkendegivet ved v isning a f l sort c yli.nder på

Hesse l ø fyr ~,

Spod sb j erg fyx' 9

Na kk e ho ved fyr og

Kronborg signa l sta t ion v

Signal erne? d e T n o rmalt s æt t e s ved solopgang ? an

giver, at omr å.det e r s pær r et d e n på gæl d ende da g f r a klo

OSOO til l time ef t e r s oLne d gang , Såf r e mt s i .gn a Le r ne ne d 

hales før det s idst nævrrt e t :"ds purlli:t 9 be t egne s der me d s:pær~

ringens ophøro
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IV" .§.1J!ld eio

Ae Ved Hornbæk "
Det forbydes at ankr e ; at udøve enhver a rt af f i~

skeri 9 herfra dog undtaget fi skeri med fa stst å end e rec

skab, og at opt age s et n ~ s and og lign o i et område ; de~

begrænses af f c rbinå els es lini eLne mellem følgende purjrter~

a) 56° 05 73 Nc brdo 120 31 iO 0 0 19d o

b) 56006 t8 N. br d e 12°33 '1 0 0 19d ~

c) 56°07 '5 No brd ~ 12° 28 '0 0 v 19d o

d) 56°05'7 Ny brd e 12°27 97 00 19d o

Bo Ved Ellek ilde Hage~

Den nordlige indgang til Sundet er spærret fra El

lekilde Hage t il punkt et 56°07'0 No brd " 12°32 '6 0 0 19d o
Spærringen ka n passeres gennem en med bøj er afmærket gen

nemse jlingsåbni ng i nærheden af den danake kyst på cag

10 m vanddybde o

Enhver p~ss26e af det s pærrede områd e uden for gen

nemsejlingsåbningen s amt enhver form for b erøring af a f 

mærkningen og spær ringen e r forbudto

Anvisninger~ der give s af de ved s9ærringen udl agt e

bevogtningsfartø je r r skal ubet inget f ølges "

c. 0st for Trekroner .

Det forbydes at a nk r-e , at ud øve enhve r art a:f fi-
skeri og at optage st ens s and og lign o i et områd e , der

begrænses af forbindelse s1inierne mel. lem f ølge nde punkt erg

a) 55 042 f19 'f No br do 12a37 ~55 1l ø, 19do
b) 55°41 ; 56 !' No br d e- 12°37 ~ 56 "; 0 " Lgd ,

c) 55042 fOl li No br do 12°37 l 23 f~ 0 u 19do
d) 55 0 42 ~ 1 3 fl No br d , 12°37 ~ 22" 0 . Lgd «

D~ Stevns-Falsterbo o

Den sydlige indgang til Sund et e r af krigsføren de

magt spærret i et omr åd e 9 der begræns es af forbindels es

linierne mellem føl gend e punkt e r ~

a) 55°19'5 N ~ brd e 13000 ~ 00 1 9d ~

b) 55°14 ' Nø b r d o 1 3° 00 ' 0 0 19d o

c) 55°04 ' N. brdo 12°34 ' 0. 19d o

.d ) 55°05 '5 No brd c l2021 r3 00 19dc

e) 55°15'5 No brd e 1 2°46 ; 00 19d a
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f) 55°18'7 No brdo 12°46' ø. 19d ?
g) 55020'05N~ brd~ 12°53'4 ø. 19d e
h) 55019'75N. brd. 12°54'8 øo 19d e,

idet punkterne f. og go er forbundet ved en cirkelbue med
centrum i Måklttppens sydpynt og punkterne g o og ho ved en
cirkelbue med centrum :"j . BegeLskår'en , begge med radius 3 sø

mil.
Spærringen kan passeres gennem en afmærket gennems e r

Ltngs åbnf.ng,

Med hensyn til danske skibe og fartøjers sejlads movo
i det nævnte område gælder følgende:
l) Enhver passage uden for gennemsejlingsåbningen er forbudt~

2) enhver form for berøring af afmærkning er forbudt v

3) enhver art af fiskeri samt optagning af sten? sand og lign o
er forbudt.

4) Anvisninger. der gives af de ved spærringen udlagte be
vogtningsfartøjer, skal ubetinget følgese

v" St ore-Bælt.>

I Nyborg fjord"
Det forbydes at ankre, at udøve enhver art af fiskeri

$g at optage sten, sand og lign? i et område, der begrænses
af forbindelseslinierne mellem føl gende punkter~

a) 55017'05 f1 N" b rd , 10°49'52" ø. 19d o
b) 55°16'32" N" brd " 10°49'30" ø ~ 19da
c) 55°17'30" N. brd o 10°49'03" øc 19do
d) 55°17'13" N. brd. 10°49'43" ø. 19do

VIo Lille-Bælt o

I Åbenrå f jorde
Al udøvelse af f i skeri samt opankring e r forbudt i et

område, der begræn ses af forbindels eslinierne mellem følgen-
de punkter:

a) 55°02'9 No brd o 9°30 '5 øc Lgd,

b) 55°02 ;5' N. brd . 9°30'5 0 . 19d .
c) 55°02'5 No brdo 9°32 :5 ø. 19d.
d) 55°03'5 No brd o 9°32'5 0. 19d e
e) 55°03'5 N. b rd , 9°31'7 øl' 19d e
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VIIe g;_~tersøen"

Det forbydes at ankre . at udøve enhver art af fi
skeri~ herfra dog undta get fiskeri med faststående red
skab, og at optage st en , sand og Ldgn , i de område r , der
begrænses af forbindelsesl inierne mellem følgende punkter:

L. Ved Bornholm syd for Hasle e
a) 55°11'3 No brdo 14°39 15 0~ 19d ..,
b) 55°11'3 No br-d , 14 °42~5 0. 19d"
c) 55 °08'2 N. brd. 14°42' 8 0. 19dc
d) 55°08'2 Nc b rd , 14°39'5 0 " 19do

2. Ved Bornholm nordøst for Dueodde~

a) 55°01>4 N. b rd , 15°01 14 00 19do
b) 55°01'4 No b rd , 15°11'0 00 19d o
c) 54°59'4 No brd e 15°11'0 00 19d.
d) 54°59 14 N. b rd , 15°05 ' :? 0. 19do

3. Ved Bornholm vest for Dueoddeo
a) 54°59'1 No brd. 15°01 10 0. 19d c.

b) 54°56'2 No brd. 15°03'0 00 19d "
c) 54° 56 14 N. b rd , 15°01 10 00 19d ~

d) 54°59 12
N" br-d , 15°05'0 0 ", 19de>

4. Ved Bornholm i Møl le bugt .

a) 55°04'9 No brd t 14°42 >6 0 " 19d "
b) 55°01'5

c
N. brd . 14 "'36'8 0e 19dc

c) 55°00'0 N" brdc 14°39 12 00 19d"
d) 55°03'6 N. ord , 14°45 16 0 " 19d"

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft straksc Samti
dig ophæves følgende bekendt gørelserg
a} Nr. 469 af 4'september 1940 om forbud mod fiskeri m.v.

i et område øst for Skagen 9
b} Nr. 13 af 22'februar 1941 angående forbud mod sejlads i

Thisted Bredning ud for Hanklit,
c) Nr. 132 af 21'marts 1941 angåend e sejlads m.V e i Sundet

ved Ellekilde Hage,

d} Nr. 245 af 30'maj 1941 angå ende sejlads m.v. i Sundets
sydlige de L,
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e) Nr. 498 af g:december 1941 angående forbud mod ankring

Og fiskeri i et område ud for Hirtshals9

f) Nr. 40g af 15'oktober 1942 angående forbud mod sejlads~

ankring og fiskeri i viss e områder i danske farvande,
g) Nr. 12 af 12' januar 1943 angående forbud mod sejlads

i Thisted Bredning ved Thisted havn samt
h) Nr. 47 af 12 ifebruar 1943 om tillæg til bekendtgøre~se

nr. 408 af 15'oktober 1942 angående forbud mod sejl ads ~

ankring og fiskeri i visse områder i danske f arvande ,



Bilag nr. 29/ t i l l@gQ

Handelsminist er i et s bekendt gørels e af 26/7 1943 om t i llæg
til bekendtgørelse af 27/5 1943 ang. f or bu d mod sejlads,
ankring og fiskeri i visse områder i danske farvand ea

I medfør af § 6 i lo v om forholds re gler t il skibs
fartens betryggel s e a f 29' marts 1920 me d senere ænd r i nger ,
j:f'r. lovbekendtgørels e nr , 176 a f 15' april 1930 1 f astsætte s
efter samråd med mar i neministeri et herved fø lgende g

§ 1. Det forbyd es at ankre } at ud øve er.hve r art af fi
skeri, herfra dog undt aget fiskeri med fa ststående r edskab ;
og at optage sten, sand og l igno fr a mørklægni ngens be gyn
delse til dem ophør i det område. der begr æns es af forbin
de1ses1inierne mellem f ølgend e punkter:

I Sundet ud :for Københavm havn e

a) 55°42' 12 No brd. 1~044' 10 0. 19d o

b) 55042 l,2 No br-d, 12°37' :/1 ø, 19d"
o) 55°40'18 No brd , 12°38', 3 ø, 19d o

d) 55°40' ,O No brd , 12°44' i 7 0" 19d "

§ 2. Denne bek endtgørelse træder i kraft st r aks ,



~ilag nr. 30/tillæg.
Justitsministeriets bekendtgørelse af 25/4 1941 om mid
~rtidige begrænsninger i adgangen til sejlads i Øresun~

~og om foranstaltninger til sikring mod uberettiget
brug af mindre fartøjero

I medfør af § ? i midlertidig lov nro ~19 af It

maj 1940 om skærpet straf for visse overtrædelser af
borgerlig straffelov og om ændring ~ politilovgivningen
fastsætter justitsministeriet . efter samråd med marinemini
steriet og ministeriet for handel, industri og søfart her
ved følgende bestemmelser~

§ l. Bestemmelserne i nærværende bekendtgørelse gælderg
hvor ikke andet er bestemt, sejlads i dansk territorialt
farvand udfor kysten fra Hundest ed øst om Sjælland til
Stevns, i Fakse bugt, Præstø fjord, Smålandsfarvandet øst
for Storstrømsbroen s amt i østersøen langs Møens og Fal
sters kyster indtil Gedser, alle de nævnte steder indbe
fattet.

~ 2. Indenfor disse områd er må lystsejlads - herunder
sejlads med motorbåde og robåde - kun finde sted i hen
hold til særlig tilladelse fra politieto Det samme gælder
lystsejlads fra Isefjorden ud i Kattegat ~ Ansøgning indgi
ves til politimesteren på det ated , hvor vedkommeride har
bopæl, i København politidirektørenJ ans øgningen skal af
fattes på blanketter, der fås hos politiet9

Sejlads med egentlige kaproningsbåde kan finde sted
uden særlig tilladelse 9 men bådene skal holde sig indenfor
en afstand af 1000 m fra kysten 1 med mindre der ved politi
bekendtgørelse eller på anden måde er givet til ladelse til
sejlads indenfor et st0rre områdeo Politiet kan derhos for
byde sejlads med kaproningsbåde på enkelt e steder eller be
~temme, at sejladsen kun må ske i kortere afstand fra kysteno

Lystsejlads r herunder sejlads med kaproningsbåde 1 må
kun finde sted i tiden fra solopgang til solnedgango Opank
ring eller fortøjning på åben kyst om natten må ikke finde
sted. Iøvrigt fastsætter politiet ved meddelelsen af de i
stk. l omhandlede tilladelser de betingelser, der i hvert
enkelt tilfælde skønnes fornødneo

Politiet kan fastsætte særlige vilkår for benyttel
sen af badeprammeo
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§ 3G Fiskeri og jagt fra fartøjer af enhve r art ? herun
der skydepramme kan uden tilladelse udøves af alle perso
ner, for hvem fiskeri eller jagt hidtil har været hoveder
hverv, og som er i besiddelse af det i § 4 nævnte legiti
mat ionskort • Bortset herfra må fiskeri og jagt i de i § l
nævnte områder kun finde sted i henhold til særlig tilla~

delse fra politimesteren på det st ed, hvor vedkommend e har
bopæl, i København politidirektøren o Ansøgning herom skal
affattes på blanketter, der f ås hos politiet ~

Jagttilladelse kan kun meddel es p ersonGr~ der har
gyldigt jagttegn, og gælder kun 9 så længe jagtt egnet har
gyldighed, og kun med de begrænsninger, der f ølger af
justitsministeriets bekendtgørelse af Il ' ma j 1940 angåend e
brug af skydevåben og udøvelse af j a gt mov: el le r e r fast
sat af politiet i medfør af nævnt e best emmelseo

Tilladelse til jagt og fiskeri i medfør af stk o Is
2det punktum, skal begrænses til at gælde fra ! time før
solopgang til i time efter solnedgang~ l øvrigt f astsætter

politiet de vilkår f er tilladelsen, som skønnes fornødne o

§ 4. Enhver person over 14 år, der under sejlads indenfor
de i § l nævnte områder befinder sig om bord i et fart øj

under 20 register tons brutto ; herunder robåde, kanoer, ka
jakker, kaproningsbåde ms m, 7 skal være i b esiddelse af et
særligt legitimationsk( ~rtl der skal være f or s ynet med foto
grafi~ Dette gælder også r når fartøjet befind er sig på
sejlads fra et udenfor disse områder beliggende st ed til en
indenfor områderne beliggende bavn eller på ge nnems e j l i ngo

Ansøgning om legitimationskorts bilagt 2 fotografier,
indgives til politimesteren på det sted 1 hvur vedkommende
har bopæl, i København politidirektøreno Legitimationskor
tet kan dog også y når omstændighederne taler derfor, ud
stedes af politiet på. det sted, hvor vedkommende i øjeblik
ket opholder sig~ Ansøgningen skal a~fatte s på blanketter~

der fås hos politiet o Udstedels en sker uden gebyro
I legitimationskortet skal angives, til hvilken art

sejlads vedk crnmende er berettigeto For personer 1 for hvem
fiskeri og jagt er hoveder-hver-v, anføres det t e o Alle t illa-
delser meddeles ved påtegning i l egitimationskort et o
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Politiet kan efter omstændighederne nægte at ud ~

stede legitimationskor~o

Rigspolitichefen kan bestemme, at besætninger og
passagerer på fartøjer over 20 register tons brutto, som
sejler på en bestemt rute indenfor de i § l nævnte områder~

skal være i besiddelse af legitimationskort o
De i denne paragraf givne best emmelser kommer dog

ikke til anvendelse på badeprammee

§ 5. Legitimationskortet skal altid medbringes under sej
ladsen og på forlangende forevises politiet og søværnets
skibe. Bortkommer et legit imat ionskort , skal der ske anmeL»

delse til p~litieto De meddelte tilladelser vil kunne til
bagetage s i t ilfælde af over-t ræde Ise af de gældende best em
melser eller de stillede vilkår; i tilfælde af grov eller
oftere gentagen overtrædelse af disse bestemmelser eller vil~

kår skal såvel de meddelte tilladelse r som legitimations
kortet inddrages~

Iøvrigt er politiet til enhver tid beføjet t i l ef
ter omstændighederne at inddrage de udstedt e tilladelser og
legitimationskort.

§ 6. Om alle fartøjer under 20 re gister tons brutto ; som
findes i områderne, derunder fartøjer, som henligger på
land eller i vandløb eller indsøer indenfor en afstend af
l km fra områdets kystlinie, skal der ske anmeldelse til
politivagten i nærmeste havn eller til vedkommende politi
mester (i København politidirektøren) ved udfyldning af
blanketter, som udleveres af politieto Anmeldelsespligten
omfatter alle sådanne fartøjer; også kanoer 9 kajakker og
pramme, derunder badepramme; redningsbåde som findes om

bord på skibe over 20 register tons brutto, skal dog i kke
anmeldes.

Efter anmeldelsens modtagelse udsteder politiet efter
begæring et bådpas, som altid skal medbringes under sejlads
med fartøjet og på forlangende forevises politiet og sø
værnets skibe o Udst edel s en sker uden gebyr o Bortkommer et

bådpas, skal de t anmeldes til politietQ Bådpas udstedes dog
ikke for enkeltmands-kanoer, kajakker, skydepramme og lig-
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nende småfartøjer, men disse fartøjers kendingsmæ~ker skal

anføres i ejerens (brugerens) sejltilladelsee
Fartøjer, som ikke allerede er forsynet med registre

ret kendingsmærke - derunder også de ovenfor nævnte far
tøjer, for hvilke badpas ikke udstedes - vil efter anmeldel
sen få tildelt et særligt kendingsmærke~ som skal anbringes
på fartøjet på et let synligt og let tilgængeligt s t sd ,

Intet fartøj må benyttes til se j'Lads , før de i denne
paragraf indeholdte bestemmelser er iagttaget o Anmeldels e
skal for alle fartøj er - uanset om de benyttes til sejlads 
være indgivet inden 14 dage fra nærværende bekendtgørelses
ikrafttræd~n. Mærkning skal ske inden 3 dage fra modtagelsen
af mærket ,

Ved fremtidigt ejerskifte, ankomst til området fra
det øvrige land eller fra udlandet, bygning af nye fartøjer
eller flytning af fartøjer for længere tid end 3 dage til
anden havn eller liggeplads indenfor området skal der inden
24 timer, ved ejerskifte dog s en est inden 7 dage~ ske an mel 
delse til politiet und er vedlæggelse af fartøj ets bådpas,
hvor et sådant er udstedto Flytning og transport over land
af fartøjer må kun ske efter forudgående anmeldelse til po
litiet; dog må kaproningsbåde 1 kajakker og enkeltmands-ka
noe r transporteres fra fartøjets opbevaringsplads ved stran
den til strandkanten~ Anmeldelsespligten påhviler ejeren ~

dog er også enhver bruger ansvarlig for, at de i denne para
graf indeholdte påbud er iUGttaget o Ved afhændelse påhviler
anmeldelsespligten både sælger og købel'o

Fartøjer, der kun skal have kortvarigt ophold inden
for området~ eller som kun b efinder sig på gennemsejling~

omfattes ikke af de foranstående bestemmelser i nærværende
paragrafo Til disse fartøjer vil der ved kontrollen blive

udleveret et kontrolbevis, som skal opbevares under sejladsen
og på forlangende forevises ved eventuel fornyet kontrol o

Politiet kan efter omstændighederne inddrage de ud
stedte bådpas ,

§ 7. Lystbåde af enhver art og brugsfartøjer under 20 r€
gister tons brutto f der befinder sig indenfor området, skal ,.
såfremt de ikke er under stadigt tilsyn, sættes i en sådan
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stand el).er f ort ø je s elle r an b r i nge s på en sådan måde? at
de ikke vil kunne t ages i brug af uve dkommend e pe r sone r o
Denne forskrift vil f. eks . kunne opfylde s ved fj e rnelse af
aftageligt ror, å re r og s ejl, ve d at lænke båd en med for
svarlig lås til fort øjnings pæl eller bolværk? ved at gø r e
motoren ubrugbar el l er ved opb e\~ ring af fartøjet pe ~flåset

sted. Pol itiet kan iøvrigt i det enkelte tilfælde fastsæt te
særlige forskrift er fo r opbe va r i ngen , r.~r f or hol de ne gør
dette påkrævet o

Såfremt et fartø j bor-t kommer- , er e j eren (brugeren)
forpligt et til omgå ende a t anmel de dette t il pol it iet~

Polit i et kan ved bekendt gørelse best emme ~ at fartøjer
af den nævnt e a rt i ndenfor visse strækninge r i kke uden poli
tiets tilladelse må ha ve l i ggepl a ds udenfo r nærmere angivne

havne eller dækmoler .
De i stk. l nævnt e f art øjer må i kke befo r dr e pas sa ge

rer, der ikke er i besiddelse af et af politiet i henhol d
til § 4 udfærdiget l egitimationskort~

Det påhviler den, der udlejer elle r udl åner et fa r 
tøj til en anden , at f or v i sse sig om, at denne ef t e r bestem-o

melserne i nærværend e bekendt gørelse er beret t i get til at
bruge fartø jet .

§ 8. Enhver er pligtig at efte r komme de kont rolanvisninge r~

som gives af polit i et el le r s øværnet s ski be o
Politiet e r berettiget til at udøve kontrol med opbe

varingen af de i § 7 omtalte f a rt øjer og har til gennemførels e
af denne kont r ol r et til at betræde pr i vat ej end om i det om
fang, det er nødvendi gt o

§ 9. Overtrædels e af de i denn e be kendtgø re l se gi vne bestem
melser straffes med bøde r hæf t e el ler f ængs el i ndt i l 2 år- ,

§ IO. Denne bekendtgør else træder i k raft den 5' maj 1941 0
Fra s amme tidspunkt ophæves bekendt gør els e nr. 243 af

9'maj 1940 om midlertidigt forbud mod lystsejlads i Øresund
m.v. og om for~nstaltninger til sikring mod ube r et t iget brug
af mindre fartøjer samt bekendt gørel s e nro 413 af 30 'juli
1940 om midlertidi gt f o rb ud mod jagt f ra s kydepr amme i 0re-
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sund m.ve
Sejltilladelser, som er meddelt i henhold til de i

stk. 2 nævnte bekendtgørelser, ophører at have gyldighed

og skal tilbageleveres vedkommende politimester (i Køben
havn politidirektøren). Det samme gælder udleverede kontrol
beviser og passersedlero

•



Bilag nr. 31/tillæg~

Justitsministeriets cirkulære af 25/4 1941 til politidi
rektøren i København og politimestrene på Sjælland, Lol

land-Falster og Bornholmo

Under henvisning til justitsministeriets bekendt
gørelse af dags dato om midlertidige begrænsninger i ad
gangen tilæjlads i Øresund ms vo og om foranstaltninger til

sikring mod uberettiget brug af mindre fartøjer r skal ju
stitsministeriet herved meddele følgende 8

Ao

l. Tilladelse efter bekendtgørelsens § 2 til lyst
sejlads med sejlbåde eller med motorbåde t der er indrettet
til sejlføring eller til fremdrift ved hånd- eller fodkraft
eller på lignende måde, i Sundet mellem Københavns havn og
Rungsted havn (område A, jfro bilaget), vil i almindelighed
kunne meddeles danske statsborgere, der i mindst l år har
været medlemmer af klubber under "Dansk Sejlerdag" eller
"Dansk Motorbådsunion", såfremt andragendet anbefales af
vedkommende klub, og der ikke foreligger politiet noget be
kendt, der taler mod meddelelse af tilladelse til den på
gældende.

2. Tilladelse til lystsejlads indenfor område A kan
endvidere meddeles personer, om hvis pålidelighed der ikke
kan være tvivl, selvom de ikke er medlemmer af de ovennævn
te klubber e

3. Tilladelse til lystsejlads udenfor område A kan i
almindelighed i kke meddelesc Politiet kan dog~ når det
drejer sig om pålidelige personer~ meddele tilladelse til
gennemsejling af et e l l e r flere af de i bilaget omhandlede
områdero Tilladelse til gennemsejling af område C (fra Køben
havns havn syd på gennem Kongedybet og Drogden) kan dog kun
meddeles efter forelæggelse for rigspolitichefen~ Skønnes
der iøvrigt at være grund til undtagelsesvis at imødekomme
et andragende om egentlig lystsejlads indenfor de nævnte
områder, bør sagen ligeledes forelægges rigspolitichefen.

40 Tilladelse til sejlads med kanoer, kajakker o.ligno
kan meddeles for best emte strækninger indenfor de i bilaget
nævnte områder. Der vil fra rigspolitichefen fremkomme med
delelse om s ærlige strækningers for hvilke sådan tilladelse
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ikke må giveso
5. Politimestrene er bemyndiget til ved politibe

kendtgørelse at forbyde benyttelsen af badepramme for sær
lige strækninger eller for hele politikredseno Såfremt så

dant forbud ikke udstedes , kan egentlige badepramme benyt
tes uden sejltilladelse~ og uden at legitimationskort kræ
ves, dog kun i sådan afstand fra kysten, som badningen gør

det påkrævet o

60 Tilladeise til fiskeri og jagt i henhold til be
kendtgørelsens § 3 vil indenfor o~råde A kunne meddeles
personer, om hvis påiidelighed der ikke kan være tvivl~

Udenfor område A vil tilladelse kunne gives perso
ner, for hvem tilladelsen har en ikke ubetydelig erhvervs
mæssig interesse, når disse personer skønnes at være abso
lut pålidelige, og der ikke iøvrigt foreligger betænkelig
heder.

Tilladelse til jagt og fiskeri skal; jfr. bekendtgørel
sens § 3, st.k, 3, begz-æneesvt Ll, at gælde fra i time før sol
opgang til i time efter solnedgang~

Bo

lo Ansøgning om de i bekendtgørelsens §§ 2 og 3 om
handlede tilladelser samt det i bekendtgørelsens § 4 omhand
lede legitimationskort indgives til politimesteren på det
sted, hvor vedkommende har bopæl, i København politidirek
tøren. Dette ~lder også, når andrageren bor udenfor det sær
lige kystbevogtningsområdee

2. Ansøgning om de nævnte tilladelser eller legiti
mationskort affattes på særlige blanketter, der udleveres
på politikontorer, politistationer og kystpolitiets havne
vagter. Ansøgning om tilladelse i henhold til §§ ~ og 3 anses,
hvis legitimationskort ikke tidligere er udstedt, samtidig
som ansøgning om udstedelse af legitimationskorto Med ansøg
ning om legitimationskort skal indleveres 2 fotogl~fier i
sædvanligt pasformat. Ansøgning om sejltilladelse indgives
i to eksemplarer.

30 Inden tilladelse meddeles eller legitimationskort
udstedes, bør der, hvor politiet ikke skønner, at der er
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grund til mere indgående undersøgelse, indhent es oplysning
fra rigsregistraturen. Er andrageren i kke dansk st atsborger 5

skal sagen forelægges rigspol itichefeno
4. Tilladelse i henhold t il bekendt gørelsens §§ 2 og

3 meddeles ved påt egning i legit i mat i onskortet f event uelt
således, at legit i mationskort samt id ig udst ed es. Pol i t iet
indklæber det ene af de afleverede fotografier i ansøgnin
gen, det andet i l e g it im~tio~skortet o Fot ograf i erne afs temp
les til forhindring af omb~~ningc

I sejltillacolser skal angi ve s. for hvilket område
de gælder, hvilket bør ske ved angi ve l se af omr ådebetegnel

sen i det i l egitimntionskor t et i ndhæftede søkort o
Forinden til l adelsen udleveres, bør det påses, at

ansøgere, som har fået sejltilladelse m..v, i medfør af ju
stitsministeriets bekendt gør else af 9' maj og 30'juli 1940,
og som ikke t idligere har t il bagelever et t t.LLadeLsen, jfr.
cirkulæreskrivelse af 18'septe mber 1940, nu gør deta

5. Efter endt eks pedi tion fors ynes ansøgninger om
sejltilladelse og legitimations kort med påtegning om ek spe
ditionen. Ansøgningerne s amles derefter og ordnes alfa bet i s k
efter ansøgernes navne. Senere ekspedi t i one r og not eringer
vedrørende en ansøger, f oeks ~ udvi del se af se j l t i l l adelse n,
konstatering af mi sbr ug , inddragning af t ill adelsen elle r
lignende påtegnes den oprindelige ansøgning el le r sammenhæf
tes med denne .

6, Når en sejltilladels e e r weddel t , inds endes det
ene eksemplar af den indgivne ans øgning til rigspolitichefen

med påtegning omr hvornår se j l t i l ladelse er meddelt, hvil
ket område den omfatter, og hvilke særl ige vilkår de r even

tuelt er stillet o, Når sejltilla delse af slås , in dsend es på
samme måde et eksemplar af ans øgningen med påt egning om
eksped it Lonen ,

Co

Anmeldelse i henhol d til bek endtgørels ens § 6 og ansøg
ning om bådpas affattes i eet eksemplar på dertil bestemt
blanket . Ansøgningen bør ud enf or København eks pe de res af den
kystpolitivagt r i hvis områd e f artøjet har sin sædvanlige
liggeplads, og anmeldelser og ans øgni nge r , der i ndgi ve s til

~~ - - - --- --- - - - - - - - - - - - - - - - -'
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en anden politivagt el le r til politimesteren, afgives de r 

for til den vedkommend e politivagt o
For fartøj er, der i kke har f ast f ører el l er besæt

ning, f~ eks. både, de r benyttes t il udl ejni~g ~ el le r som
tilhører sejlklubber, udstreges ved udf ær digelse af bådpas
rubrikkerne på dett e s side ?, og det anfø res blot ~ at båden
benyttes af sejlklubbens medl emmer, t il udle jning e cl Q

Efter ekspeditionen forsynes anmeldelsen eller an
søgningsblanketten med påtegning om Ek ~e d it i one n~ derun
der om det tildelt e kendingsmærke, og a nme l de l ser ne og an
søgningerne opbevares derefter - udenfor København af kyst 
politivagten - ordnet eft er kendingsnumre o Sene re ek spe
ditioner eller noteringer vedrørend e et far t ø j kont inue
res på eller sammenhæft es me d den oprind el i ge blanket.
I tilfælde af fartøjets f l yt ni ng til ande n politikred s
indenfor kystbevogtningsområdet gives der straks meddelel
se til denne Q

Do

Eksemplarer af blanketter til ans øgni ng om s e jlt il

ladelse og legitimationskort , anmel del se i henhold til be
kendtgørelsens § 6 og ans øgni ng om bådpas og af blanketter

til legitimationskort og bådpas vedlægges; yderligere ek
semplarer af blanketterne og af de i bekendt gørelsens § 6

omhandlede kendingsmærker fås hos rigspolitichefene Samt
lige ekspeditioner udfærdiges uden gebyr ; udlevering af
nyt kendingsmærke i stedet for bortkommet mær ke sker dog
kun mod, at ansø geren dække r anskaf fel s es ornkostni nge n; det
nye mærke anskaffe s i såd a nne t ilfælde gennem r i gspoliti
chefeno

Ee

Hv i s de r i en pol i tikreds ind enfor kystbevogtnings 
området foreligger særlige forhold, som medfører, at s e j l 
tilladelser i kke bør udfærdiges med gyldighed indenfor
politikredsen i det omfang, som foranståend e af s ni t A giver
adgang til, må politimest eren indberette derom til r i gS
politichefen, s om da vil underrett e de and re polit imestre
i kystbevogtningsområd et •
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