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FLAADEN

FRA 9. APRIL TIL 29. AUGUST
Af Kemmand er C~ \"ESTEII~IAN:-;

I Lohet af April M"''I llt:O 19 10 blev tier lilJa Grulltllag a! de af Tyskerne opstillede
BClinl;ciser aflalt del nedvendige vedrorende Furh olilet mellem So\·a'rl1~L:ommall·

,10CIl o;; Ile Ip;kc åln n neauto rhe ter. Det hl'!>le".Ics IlcrUIllIt:r. al største Od en af den
danske FIII II ,I... ~L.ll ld c upt a-gges j forskell ige Pr ovlushavne, et Ø,,~kc fra 11:ln sk Sille.

som dels ekyhltes, Ilt milli vilde llI1 ll;:;...a al fa n hele .su\'IulJcb (usle Pc esune l ti l Kohen
1'8VII , hver Sanuueustcd 1111.',1 I ks 'l ' lIdsc~mn;;l e ll s Tropper kund e fll'l lIhorli ge Konse 
h enser. og tid s, Il t lIlU11 il l c vil,le huve he le Sklbsuuneriellet slI llIlel paa l Iulmen ,

hvor rtet (lun ( ;1 111ll] uf Nehoskuhe t d l l .ufnunrinestmlonen og lhmueister /;: WlIin let
kunde hllve 1H 1 ~llt ror Luftangreb,

r or Kysnlcfensl one ns Vedk ommende, hvor man [m tysk Side havde sullet særlige

Krav 0111 Ovcrl a ll el ~e af Kysl!Jefæslni ngsanl ægcne, ordnedes det saalcdes. ut T~' .

skeene I,elllllle Flakfo rl. Drugør for t, MostjllelJ llllcri og \lasnc,loforl. mede ns de cvnge
- heriblan dt ~li , IoIe1:; rnndsfott og Kcuunandoetariuue u :tLym:llenc - indlil videre

blev unde r Kj'stdcfensio nen merl ,Innsk lkJ;ælninl!' _ Endvidere forles Jer Fo rhand
lin ger om de d,m"ke Mim:sl' U'rrinsers eventuelle Forbliven O;! Ik tjenlng. 0 111 Aline
d lt'fliugn ing og :\Ii llC'iolrygn ing m. m.

MeJ Aulellnillg af Fnrhuudlingerne om MinesIr )'{!II ing jlll1fa,ult nOl;le Ir ske S,,·
officerer sig pna Holm en for ul 18;;e de ,Iallske Minl'!;Ir ygcre i Ojl'llyn. Heru nder
fa llit rier fra de n ledeude tp ;kc s "" rncc rs Side en Bemærkning 0 111, al Viecudrllira l
Rl'c/wit; r. r Iwnlc Lifllget, a l "U Il vel de smne MinesIrygere som Og iilUl 'I'orl'cllo

Lauden e af X. Drllgenq: -h:l11""eJl !.lII l1!e ldi ve sl illet ti l [)b l' osi lioll flll' don plnnlngte

!. '



404. Viceadmiral Rechnitzers Afsked. - Kra v om Udlevering af Torpedobaade

Minestrygning, som skulde foretages i Samarbejde med T yskerne. Denne Udtalelse
vakte betydeligt Hore blandt de danske Soofficerer, som pauhør te den, og da der

kort efter blev rettet personlig Henvendelse til en Række yngre So off icerer, om de

vilde være villige til at udfore denne Tjeneste, slog den Bitterhed, som havde ulmet

siden den 9. April , ud i aaben Kritik imod Chefen for Søv ærnskommandoen med

det Resultat, at fire af Søværnets højeste Officerer , deriblandt de to tj enstgørende

Kontreadmiraler, henstillede til Viceadmiral Reclinitzer i Morineministeriet. at han

trak sig tilbage fra sin Stilling som So værnets Chef, da han ikke ha vde Personelleis

Tillid. Viceadmiral Rechnitzer bojede sig for denne Henstilling og meddelte For

svarsminister A lsing Andersen sin Beslutning om at so ge Afsked, og skønt Forsvars

ministeren provede paa a t bevæge ham til at blive i Stillin gen , fastholdt Vice

ad miralen sin Afskedsb egæring, som Dagen efter , den 10. Maj , bevil gedes af H. M.

Kongen. Den ælds te tjenst gørend e Kontreadmiral, Briand de Creoecoeur , tiltraadte

derefter som fun gerende Chef for Søværnskommandoen og Direktor iMarinemini·. ,
stenet.

Efter Viceadmiral Rechnitzers Afgan g udsendte Forsvarsminister Alsing Andersen

en af Hechnitzer udarbejdet Hedegørelse ved rorende hans Forhold til og Forba nd

lingerne med 'den tyske Værnemagt i Tiden mellem Besættelsen og hans Afgang.

Heri fa stholder han, at han intet har haft at gore med de tyske So off icerers Besøg

paa Holmen, og at han int et Kendskab har haft til den Henvendelse til de yngre

Sooff icerer, som ifolge Redegorelsen skulde være kommet fra Chefen for Marine

staben, Ko nt readmiral Hamm ericli, som dog var Vicead miral ens Stabschef .

Red egorelsen omtalte kun Tiden ejte r den 9. Apri l 1940 og ikke de Dispositioner,

som Viceadmiral Rechnitzer i sin Egenskab af Chef for Soværnskommandoen havde

truffet i Da gene op til den 9. April. særligt den 8 . April , hvilket var det. der i det

allervæsentligste ha vde fo ranledi get Personellets svigtende Tillid.

Den 15. J anuar 1941 indfandt den tyske Gesa ndt Minister v. Rentlie Fink sig i

Udenr igsministerie t og fremsatte paa den tyske Rigsregerings Vegne og efter dennes

Ordre A nmodning til den danske Regering om at stille 6 Torpedobaade af Linien

og 6 Torpedobaade af Reserven til Raadighed for den tyske Krigsmarine indtil Kri

gen.~ A fslutning. Det drejede sig om folgende Bande af Li nien (alle paa 290 Tons) :
Dragen, Hval en, Laxen , Glent en, Hogen og Ørnen, samt af Reser ven (a lle paa 110

Tons): Springeren, St ør en , Soridder en, Sohunden , Havorn en og Narhvalen. De 6
store Torpedobande var relativt nye, idet de va r søsat i Aarene 1929- 34, medens

de 6 srnaa Baade var søsat som Torpedohaade i 1916-17 og senere ombygget til

Minestrygere.

Minister v. Renthe Fink fr emh ævede stærkt som Anmodningens Hensigt , at di sse
Band e ud elukkende skulde benyttes som Hj ælpeskibe i Uddannelsesej emed og kun i

Østersoen. Ved Krigens Afslutning vilde de blive tilbagel everet til Danmark. og den

tyske Regering var rede til at betale for Baudenes Benyttelse samt erstatte Slid ' 0 . l.
Hvad Formen an gik for den Retshandling, hvorved Overdragelsen skulde finde Sted,

kunde den en ten ske ved Salg med 'I' ilbagekobsret for den danske Marine, ell er ved

Udlej ning, saaledes a t Ej endomsretten forblev hos Danmark. Ministeren forlangte

en meget hurtig Afgørelse, da Baad ene a ll erede i Begyndelsen af Februar skulde
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Emman ue l Uriand d e Creveeaeur ( f . 1882) d er
h a v d e gjor t T jenesle i :'lu r lnen l nds k llf lg c Anr-,
hl. n. som Chef f o r Kon ges k lbct »Dnnmnrk~ 1928
"g 29, vnr b leve t Kommnn d nr 1932 og Kontrcnd
m irnl I9:J7. Du d el tyske Overfuld f nndl Sled ,
stod h un som Chef f or " r slflnnden. og ved
Vi eendmlrnl n eehnltze rs A fsl <ed konstttuercdes
hnn s om Che f for Soværnskom m un d oc n , h vl l
k e n SlIIlIng hun In dehav de, til Adml r nl Ve de ls
Ud næ vne lse fore lnn i 1!111 .

Carl lIamm erieh (18811--1945) uddannedes I Mu
r inen og hlev efter en kort Overgang ni hav e
være t un s nl i Del nlmlndettge Hnndelskom p ag
n i - Orlogsknp taj n 1923, Ko rnmundo rkup tuj n og
Sou s chef i l\Iurincsln1.Jcn 1032, Ji: onlnlulldnr og
Ch ef for :'I n r lneslnhen 1937 og Knn f reudrn i rnl
19·10. II'nn udrø rte under Bcs æ tt cl sen el fremrn
sende Arbejde S OlIl Orga nisa tor uf ~No rges fo ll 

d ene. Su m m en med undre Pnlriot cr l cd h an
Døden v ed n" A. F. s Angre b pll ll Shell -lIuset
" I, 19-15.

være paa tyske Værfter for at underka stes forske lli ge Æ ndringer af Hensyn til del
nye Formaal.

Dette tyske Krav rejste en voldsom Harme indenfor det danske Folk og selvsagt
sær ligt indenfor Søværnet. Det var et Ilagra nt Brud paa Overenskomsten af 9. April,
hvis Punkt 2 lød: »Die danisehen Trupp en werden im Besitz ihrer Waffen belassen.
soweit ihr Verhalten dies gestattet.«

Fra tysk Side kunde man ikke - og det forsøgtes heller ikke - rejse nogen
Kritik af det danske Søværns Optræden, som kunde berettige til et saadant Brud"paa
givet Tilsagn. Endvidere kunde vi henvise til , at Bandene skulde bruges til den Be
skyttelse af Danmark, som var Foranledningen til Tyskernes Besættelse af Landet.
Den fungerende Chef for Søværnskommandoen henvendte sig derfor til den tyske
kommanderende Admi ral og nedlagde over for ham en meget kraftig og sagligt vel
underbygget Protest, som han anmodede om at faa videresendt til Chefen for den
tyske Rigsmarine, Storadmiral Raeder. Gennem den tyske Admi ral modtog han der
paa den 19. Januar Storadmiralens afvi sende Svar, hvilket Raeder ogsaa personligt
Dagen efter overgav den danske Marineattache i Berlin.

Fra Søværnets Side ønskede man afgjort at nægte det tyske Krav om Udlevering
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ar Torpedobaad ene, og det samme S ynspunkt beherskede uLvivlsomL ogsaa Rege
ringen, indti l man unde r nogle Un dcrhaandsf'orh und linger fi k at vide, ot et Af

slag ikke vilde bli ve respekteret, men at Tyskerne i son Fa ld med i\lngt vilde sætte
sig i Besiddelse af Torpedcb aarlene, og at en sandan Eventualitet kun vil de medfore
stærkt ogede Vanskeligheder i Forholdet mellem Donmark og T yskland. Af den ne
Grund medde lle Forsvarsm ini steren den 22.Januar den fungerende Chef fo r Soværns
kommandoen, at Regeringe n i ct Ministermode S3 UUllC Dag havde vedtaget at ud
levere de 12 Tor perlohaadc Lil Tysklund. Under Forsæde nf Chefen for Flunrlesta
tionen blev der saa nedsut en dansk Kommissi on til at Foretage Aflevering!! forrel.
ningen, og Forhandlingerne herom furtes dels i Kobenhavn. dels mellem dcn d~nske

Marineattachå i DerIin og de tyske Marinempulighedcro Som Resultal af dis se For

handlin ger meddeltes det den 2; . Janua r, at Tyskerne nu havde fr ofoldet Kravet
om Udlevering af lt af de srnna Torpedobaudc. saml al de var gaaet ind pau, at alt

kri gsnuessigt Udstyr bl ev fjernet fra Bandene inde n Afleveringen. Derfor ud toges
Kunone r, T orpedoer og Dækstorp cdoappar utcr, Ammu nition, Huundvaabcn, Pro 
jcktorer, Radiostati on, Afstandsmaulcrc m. m. sam r'Brændsel og Olie r. Af Bandene
lan de tre af :D Glenlenc .Ty pcn i Sven dborg. de fem ovri gc pau Holmen.

Rimeligv is pa3 Grund af den dallske ) Inrines kraftige Protest erklærede Berlin
den 5. Februar, at Tyskerne under de hersken de særl ige Forhold var villige ril at
levere Materialer til Bygn ing af 6 nye Torpedobnade af ~D ragell c.T)' pen, idet man
vilde understrege, at Afleveringe n af de donske Torpedobaade ikke havde haft til
Formani a t Forringe den danske Flaade, men at den alenc havde været dikteret af
en øjeblikkeli g Mongel pon tyske Skolebande.

Issituationen i de danske Farvande Forhindrede imid lertid Iorelobig, at Baadcuc
blev slæ bt Lil Tyskland, men for at undgas Ansva ret fo r eventuel Sabotage mod dem,
blev· de fem fra Holmen allerede afl everet den 5. Febr uar hvorefter Tyskerne
slæbte dem til den n)'e Lystband ehavn i Svanemol lebug ten, hvor de blev henlagt
under lysk Bevogtnin g, Den Dag, de s læbtes ud fra Ho lmen, fla gede alle Sk ibcne
og l natitutionerue der paa ha lv Slang. Den 10. Maris meddelte imidler tid Tyskern e,
at de ved nærm ere Undersogelse var kommet til det Resultat, al de ikke havde Brug
fo r (le to sidste af de smaa Buede, hvorfor disse atter afleveredes paa Holmen .

Endelig den 1. April "ar Issltuaticnen lettet saa mege t, al de 3 Baade fra Koben.
havn somlet kunde slæbes ti] Tyskland, og i Dogene fru 28. Marts til 6. April blev
de lre Bande fru Svendborg enkeltvis slæbt lil Rosrock. Umidde lbart efte r Torpedo.
bandenes Udl ever ing 'Var alle Fl andens Befaling smænd blevet samlet til en Parol e
paa Sooffieersskolen paa Holmen, hvor Hans Mnjest:et Kongen kom ti! Stede og
holdt en Tal e til det forsamlede Søværnsperso nel.

Da Somme ren kom, ble,' Souschefen i Mari nestaben , Komm ande rkap tajn ..J. Il ,
l'et/cl den 25. Juli udnævnt til Kontread miral , og samtidig a fløste han Kcntreadml
ral Brtaud de Cnheeoeur som Iungcremle Chef for Soværnskornmandoen og funge

rende Direktør i .Marinerninisleriet.
Hall forfremmedes derpaa den l. September til Viceadm iral og blev ansat som

Chef for Soværnskommandoen og Direktur i Ma rinerni nistct ict .
Forskell ige Forhandlinger med de tyske ;\lnrinem}'ndigherlel' medfor te en T illudel-
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" UT(' Torp r:fl fJIJ" lht .: Jrur ulttd s tu uct dunske rtj cr tcr n æ r, nuur de m ed Skum for !JO , 'CII s lud ued
ge n ru-m \"Url ' S lI11 th' , De r fnr (n Uc s tid ly s lu ' Bo ," 1I ( 111' 1011 tli SM' Ii: r i r; s sldhl ~ SIHI y d lllyf.:elld t' , o g It nd et
ti l vo re l~ nd llrlryklH!rt~ vokse de j he le n r fo llm in gl!l1, d u Fhl ~et gi k p nu 11:11\"Stu n g ude plm n e tm on.

se til, at der blev udsendt danske Orl ogsskibe pan Togt i Uddannclscsojcmcd. San
ledes var Artill eriskib et »Niels I uel« paa T ogt i Samrene 1941 og 19,13 og Art ille ri
skibet »Peder Skmm« Sommeren 19,12, ligesom Kadetskol edelingen var ude hvert
Aar, og mindre Gri.pper af Mineskibe og Undervandshea de kunde holde deres Be
sætninger i T ræning ved kortere Togter. Desuden havde vi Aaret rundt e l s tørre
Antal Minestr ygere paa Togt fo r al foretage Minestrygning i de danske Farvande,
der i sær lig Grad besej ledes af danske Rutcskibe, Færger o. l.

I Marts Manned 19·:1.3 furef aldt i en af de storre Minestrygere, »Soridtlcren«, en
Ep isode, som ved sin dr amatiske Ceuncmfurclsc vakte stur Opsigt i Marinen, men
som pan Gruud af Besættelsesmagtens Til stedeværelse ikke kunde omta les el ler korn
menter es offent ligt.

»Sor ldderene , hvis Chef var Or logskaptaj n Tage Prip, var afset til Mincstrygniu g
pna Færgeruten mell em Korsør og Sprogø. Den 10. Mar ts 1943 KJ. 10,30 afgik den
fra Korsør til denne T jeneste, og da Chefen efter at have spist Frokost kort fur
KJ. 12 vilde gaa op paa Broen for al tale med den vagthavende Sooff'icer og under
suge, 0!11 det opfr iskende Vejr stadig till od Minestrygnin g, blev han - idet han
t ruad le ud }laa Dækket - paa kort Afstand standset af 2 il 3 Civilp ersoner , som alle
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sigtede paa ham med Reve lvere og sagde: »Op med Hænderne, det er Alvor delte
her le Den vag thaven de Sooffiee r paa Broen blev holdt i Skak a f 2 revelverbe væbne
de Mænd , og kort efter var alle Befa lingsmænd under Bevogtn ing for t ned i Mine 
lasten, hvor de gennem en aabentstaaende Lem blev dækket med Revolvere,

Det er senere blevet opkla ret , at 7 Civilpersoner, som fortalte, at de var eftersøgt
af Cestupo, var kommet om Bord i »Snrlddercne i Løbet af Natten, og at de ha vde
holdt sig skjult i Agterrummet, hvor der normalt kun komme r en værn ep ligtig Ma
skinist for periodevis at foretage Smnring og Eftersyn. Lidt fe r Kl. 12, da stnrstc
Delen af Befal ingsm ændene og Mandskab et var nede for at spise, var de 7 Personer
derefter kommet op paa Dækket og havde ved Trusler om Drug af Revolverne laget

Kommandoen i Skibet, idel den værnepligtige Besætning slet ikke blev antas tet af
dem, ligesom disse heller ikke antastedes af den værnepligtige Besætning. der dog
var Vidne til et s hohl -upe over for deres Befalin gsmænd . Naur noget saa fantastisk
virkelig kunde pa BSere, al et Orlog sskib med 47 IIbnds Besætning blev laget i Be

siddelse af 7 civi le Mænd, man Forklaringen søges i fo lgende Omstændigheder :
For del forste var det ikke Drug, at nogen af Besætningen bar Vaaben under Ar·

bejd e i Soen, og Iørst efter Episoden med »Sorldderene blev der givet Ordre om,
at all e udsatte Po ster skulde være bevæbnede, ogsas und er Sej lads. Fur del andet
var i hvert Fald nogle af Minestrygerens værneplig tige Besætni ng i Ledtog med de
civile. Den værnepligtige Maskinist, som havde 'I'ilsyn med Agter ru mmet, og den
værnepligtige, der havde været Skildvagt, da de civile kom om Don] om Na tten, og
som om Dagen lukkede dem ud fra Agterrummet. var sammensvorne med dem.
Endelig tydede hele den værnepligtige Ilesætnings Holdn ing paa, at den, Om den ikke
direkte samarbejdede med de civile, saa dog havde Sym pati for deres Forehavende.

Civil personerne fik supplere t der es egne Vueben med andre af Skibels Beho ldning,
saa de, karl ef ter at de var kommet pna Dækket, hver havde to Revolve re.

Da Chefen og all e Befalingsmænd i cvrigt var af den Opfatt else, at Revolvern e
vilde blive brug t, saa[re mt de satte sig til Modværge, besluttede han sig til al arbej
de paa, at Skib og Besætning ble,' bevaret for Soværnet, og han haabede, at han
ved at vind e Tid muligvis vilde fa a en Chance til atter al bl ive Herre i Skibet,

Eft er at han havde opho ldt sig en karl Tid som Fange i Minelasten. blev han
furt op paa Broen, fo rdi den vagthavende Sooffieer havde meddelt de civil e, at han
kun vilde modlage Ordrer af sin Chef. Da denne kom ol', var ~Iagneten under Ind.
hivn ing, og Afmagnetisering blev foretaget. altsammen uden Ordre fra Chefen eller
den vagthavende Søoff icer. En af de civiles Hjælpere blandt Besætningen aignal e
rede derpaa til en Kutter , der fungered e sum Hj ælpefer te j for Minestr ygeren, al denne
skulde overtage Magnet e», da »Soridderene vilde staa nordpaa og ussistere en mine
sprængt Damper ved Røsnæs, og omsid er fik Chefe n at vide, al Minestrygere n skulde
gaa til England med hele Besætningen. Han forkla rede imidlertid, at der ikke var

tilstrækkeligt Brændsel i Skibel til en saadan Rejse; men her til svar edes der. at
engelske Skibe ventede dem ved Hirtshals.

Chefen var' ojeblikkeli g paa det rene med, at en saa drastisk Afvi gelse fra den
normale Rute som at lobe ud i Nordsoen vild e være ensbetydende med, al lyske So·
og Luftsiri dskr æfter vilde blive sal ind og Skib og Besætning gaa tabt . Del gjo rde

,
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han de civile begribeligt, og han foreslog dem i Stedet at soge mod Sundet og gae
i Land i Sverige, hvad de ogsaa accepterede.

Under Sejl adsen norden om Sjælland var Situa tionen om Bord stadig den, al
Chefen og den vagthavende So officer opholdt sig paa Broen under Revolvertrusel
fra 3-5 ~land , medens Reslen af Befalingsm ændene var under Bevogtning i Mine
lasten. Den menige Besætning gik frit omkring og Lalle med de civ ile - et tyde ligt
Vidnesb yrd om Besætningens S ympati for dem. Blandt dem var Forøvr igt en nav iga
tionskyndig, som til Stadighed oph oldt sig paa Broen.

Da sSørldderene nærmede sig svensk Territorium, spurgte de civile Chefen, hvil

ken Garanti de havde for, at han Ikke vilde skyde paa dem, naar de gik i Baaden
for at ro i Land. Hertil svarede han, nt der ikke fandtes nogen snarlan Garanti 
del var tværtimod hans Pligt at hin dre dem i at gennemføre deres Forehavende. De
tru ede saa med sira ks at vill e skyde hveranden af Befalingsmændene, og sti ller over
for denne Trusal gav Chefen si t Ord paa, at han ikke vilde lægge dem Hindrin ger i
Vejen, efter at de havde forladt Skibet , Baa de han og den vagthavende Soofficer
for les derefter Lil Minelasten, og den videre Sejl ads blev over ladt ti l den civile
navigat ionskyndi ge.

Karl efter hentede man dog atter Chefen op paa Broen, for ' at han kunde hj ælpe
med at sejle Skibel ind til Arildsleje, der ligger i Læ af Kulien, og som vilde være et
egnet Sle d til Landsætning. Da man uanede derind, forl od de ci vile sammen med 3
af Besætningen »Soridderene i dennes eget Fartøj, idet de forinden mente at have

ødelagt Skibets Radiostation. Men da den ved en Undersøgelse viste sig an vendel ig,
afsendtes Telegram om det passerede til l\tarineministeriet, og JlSuridderenc afgik
til Kobenhavn.

. Chefen har fremfort, ni han flere Gange i Løbet af Dagen havde tænkt pa a at
sætte sig til Modværge, men at han afstod derfra, fordi han Iolte sig overbevist om,
a l del kun 'vilde medfore, al han og en Del ar [lesætnln gen blev skudt. nden at de

civiles Forehavende forhindredes . Endv·jacrc ansaa han - med Rette - sig se lv
bedst skikket til at bringe Affæren til en saa fornuf tig Losning, som Omstændig 
hederne ti llod, og selvom man ju ridisk kali hævde, at el Ord, der er afgivet und er
Tvang, ikke er bin dende, har han dog faIt sig bundet af sit og maatte tage de deraf
følgende Konsekvenser,

Hele Affæren hlev gr undi gt undersøgt, og unde r Hensyn til dens Alvo r og For
holdene i Landet kunde den ikke faa and en Udgang. end at Chefen blev afskediget
[ra Sovæmets Tjeneste.

Il
I August Meaned 1943 lilspidsedes efterhaanden Situationen her i Landet paa en

saadan Maade, at man mantre regne med cn kraftig Indgriben fra tysk S ide. En

Række af Landets Byer meldte om Strej ker, Uro og Sammenslod mell em Befolk
ningen og Pe rsenel fra den tyske Værnemagt, og Aarsegen til den megen Uro maatte
sikker t søges i en i vide Kr edse af Befolkningen raadende Mistillid til, a t Ministe
rie l Scavenius pna rette Mande varetog nationale danske Interesser over for Besæt
telsesmagten.



·UO Flaadeledelscn for bereder , ig poa at imodegaa tpk Overrumpling

Den 23 . August V.:J f man i Sovæm skommand oen klar over, at vid tgunende In d
~ reb var under Overvej else hos Tyskerne, og man var ligeledes vidende om, at to
Retninger her bred es, idet den rigsbefuldmægtigede, Dr. Rest, vil de soge en lempe.
lig Ordning, medens de mi litære Chefer, og her særlig General v. Ilanneken; vil de
an vende rad ikal ere og volde lige Midler, Den folgende Dag log Dr. Best til Ber lin
for at forha ndle med den tyske Il igsudenri gsminister v. Ribberurop; og ma n var kl ar
over , a tDr, Ilest ved si n Tilbagekomst til Danmar k vild e fremfore en Række Kra v
til den danske Regering.

Ligesom Chefen for Sov ærns ko mmandcen, Viceadmiral Vedel , i hele sin Funk
tionstid jævnli gt havde indkald t Søværnets højere Myndigheder, naar der var Med
delelser at give eller særlige Forhold at konferere om, blev der ogsaa fra den 23.
August h ver Dag holdt et saadant orienterende Mode for Chefe rne fo r Kystflaa dcn,
Kystdefensionen, F laadestat ionen, Marluens F lyvevæsen ug for Kongens Ådjudunt
stab af Søværnet.

Den 27. August kom Dr. Best tilbage til Kubenhavn og alle rede summe Dag sp o
redes en betydelig Ak tivitet blandt det tyske Mil itær i Kobenhavn. særl ig omkring
Ny bod ersko len . Samtidig observeredes i Gaderne betydel ige Troppebevægel ser i Iel t
mæssigt Udstyr, og samme Dags Aften Kl . 22 ka ldtes Chefen for K ystfl aaden og
Chefen for Flaadestationcn ved udsendt Offi cer til Mode i Sovæm skomm andoen,
idet Chefen for Soværnskornmandoen - af Frygt for , al T yskerne inden for det
danske 7Ililitær skulde skab e et fai t accompli, ind en Dr. Best skulde have en Sam
tale med Statsministeren næste Formiddag - beordrede visse Sikkerhedsforanstalt
ninger ivær ksat pa" Ho lmen og meddelte falge ude Forholdsordre :

:. Ilv~ tysk Ind trængen pan Holmen forsøges, skul Forhandling ved Officer søges for Indhent
ning af Snværnskommandcens (Regeringens) Ordrer. Suefremt lyske Tropper trods delte søger
31 tiltvinge sir; Adgang med Magt, skal delle Imodegaas med Magt ; dog skal der tages Hensyn
til , al ikke fl ere danske end nedvendigt udsætter Ltvet,c

Chefe n for Flaadestat icne n paapegede, at det var en anden Forhold sordre end
den, Jer lildtil havde været gæ ldende. men erklærede, at Besætningor ne vil de være
glade fo r Æ ndringen. '

I SOUHlle Mode drøft edes. som all erede tidli gere gjort, Mulir,h cdcn af al sænke
Flaadens Skib e pua Holmen, og visse Enkeltheder desan gaacnde aftaltes, hvorunder
Chefen for Kystfl anden paupegede Nodvendigheden uf, a t Ordr er til Skibenes Sænk ,
ning kom i . 1Ia god Tid. at det ikke kunde forhind res elle r afbryde. ved pludselig
tysk Indg riben. Samme Aften Kl. 23 ,30 udsendte. til a lle ud rustede Enhe der uden

for Kobenham Ord re om at ligge paa %Times Dampvarsel. Det til føje des. at Land,
lovsgaste r ikke behovede at kuldes om Bord for ikke derved at vække Opmærksomhed
og skabe Uro, men Situationen var omtrent »skærpet Ileredskube. PIl3. Holmen selv
foretoges Sikringsforanstal tni nger ved at anbringe en Maskingeværgruppe fort af en
Offi cer, ved hver af Holmens landfaste Indgangel og en Minestryger, l\LS.4. i Hen se
broløbet, der var den søvær ts Adgang til Holmens Umr aude.

Fornvrigt fand t Lerdag den 28. August en Række Moder S ted. Kl. 9 var Stats
mi nisteren kald t til Dr, Best, hvor han fik forelagt to Noter med en Række meget
vidt gaaend e Krav, K l. 9,30 hold tes Ministerrn ode.
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KJ. 10,30 modtes Regeringen med Rigsdagens 9·Mands-U,h-a!g, hvoreft er de fem
samarbejdende Partier, hvert for sig afholdt Partimode, ved hvilket Rigsdagsmedlem
mern e blev gjo rt bekendt med de fremsa tte Krav, KJ. 13,30 samledes Regeri ngen atter
med g.Mands-Udval get, so m paa all e Partiers Vegne kunde meddele. at de var enige
om at afv ise de stillede Krav, og Kl. H ,lS fandt et Statsma d Sled pan Amal ien
borg, hvorefter Kongen modtog Partiformændene. Endnu lidt senere holdtes Dagens
2. Statsraa d, hvor Sva ret til Tyskerne vedtoges, Delte afl everedes KJ. 15,.15 til Dr.

Best, idet Fr isten for dets Af'givelse "a r sat til Kl. 16.

I
Medens disse Moder og Forhandlinger stod paa inden for Hegering og Higsdag,

I havde Sovrem skomman doen modtaget Meld ing om. at S Tran spor tskibe var kommet

til Kobenhav ns Hed nordfra. og al nogl e a f dem var ved at gau ind i Frihavnen,
hvor de kort efter paabegyndte Udlosning af fuld Last med Trop per og Automo
biler. Delte bekræftede, at betydelige mili tære Dispositioner forestod. Imidlertid ml.
stedte Scværnskommnndoen KJ. 12 Ordre til alle Værnets Enheder UIn. et enhver
Landlov ind til videre "ar indstill et, og Kl. 13 gav den Befaling til, at alle Skibe paa



412 Forsvarsministeren vil hindre Kamp, Viceadmiralen protesterer

Holmen skulde ligge paa II. Ti mes Dampvarsel med Henblik paa Muli gheden af at
gaa til svensk Havn. F laadesta ticnen havde Ordre til med Magt at imod egaa et tysk

For søg Pilll at tiltvinge sig Adgang til den.
Inden Statsrandet blev holdt den 28. August, havde Forsvarsminister Brors en haft

en Samtale med Viceadm iral Vedel om de udstedte Forholdsord rer for Fl aadesta

tionen og Kystdelensio nen i T ilfæld e af et tysk Angreb. Viceadmi ra len havde da
redegjort for den Lil Fl aadestationen udste dte Ordre og meddelt , a t Kystdelensionens
V_ærkcr havde faae t Instruks om i Tilfælde af tysk Indt rængen pall den at protestere,
men Lil ikke at yde væbnet Modstand - en Ord re, der hvil ede dels paa Ilesternmel
sern c fra 9. April 1940 (T yskernes særlige net til at benytte Kystdefensio nens Vær
ker ), dels paa Hensynta gen til Parallellucten med Hærens Kaserner. Forsvarsmini
steren fasthold t meget bestemt dette Standpunkt for Holmens Vedkommende, medens
Viceadm iralen hævdede, at et Synspu nkt som dette ikke kunde gøres gældende, bl. a.
af Hensyn til Skibene paa Flaadestationen. Efter at Stalsraadene var afholdt, ble,'
Viceadmiralen imidlertid kaldt til Forsvarsmin ister en, som meddelte , at der ikke
maaUe kæmpes paa Holmen og ved Kp/delensionens Værker og helle r ikke [ra Ski
bene . Pa3 Viceadmiralens Forespørgsel , om delte var Regeringens Ordre, svarede

Mini steren Ja. Han maa her øje nsynligt have gjort sig skyldig i en Fejltagelse, da
Spcrgsmaa let om, hvorvi dt man skulde sæ tte sig til Modv ærge eller ej, iklse havde
været fremfort eller diskuteret i noget Mlnistermude, og man kan derfor ikke til
lægge Regeri ngen som aaudan Ansvaret fo r de neden for angivne Ordrer, der alene
burde have været udstedt i Minis terens Navn og paa hans person lige Ansvar.

Vicead miralen drøftede fors t Holmen og Kystdefenslonen, og Minl ster en fas tholdt

Instruksen orn. iat der ikke mnutte kæmpes her. Vedrorende Skibene pan Ho lmen ud
talte Viceadmiralen, at ae vilde hlive sænket, og de Skll,c, der var under Kommande

uden for Holmen, vilde med Magt modsætte sig ethvert Angreb ell er Overfald. Mini ·
steren kunde Ikke godkende dette ; men Vicead mira len stod rast pon, at cl Skib under
Kommando ubetinget skulde [orsca re sig mod ethvert uprouokeret Angreb. Da Mini·
steren i skarp Form havde gentaget sin Ordre, erklærede Viccndmirnicn, at dersom
denne blev Fastholdt. vilde Viceadmiralen ikke være Viceadmiral. naar han [orlod
Modet.

Efter a t Ministeren havde faae t fo relagt de Forh oldsordrer, som Sk ibene havd e.
og ifolge hvilke de >om muli gt. skulde indhente Forhold sordre, ønskede han den
Instruks udsend t, >al Forhold sordre i alle Tilfælde sku lde in dhentes.e Viceadmira len
kunde ikke acceptere et saudant Forsla g, og Ministeren henstillede da, at man ind
skærpede Bestemmelsen om Indhentning af Forho ldsordrer , hvilk et Viceadmiralen
indvilligede i, idet han dog tilfø jede, at han ansau det for at være uheldigt, da
Ordrerne i s ig selv var klare, som de var . Med Hensyn til Holm en og Skibene paa

Holmen fas tholdt Ministeren, at der ikke herfra maatte ydes Modstand. og anmodede
Viceadmiralen om al udgive (Inlrc i Dverensstemmclse hermed.

Som Følge heraf udgik KI. 16 folgende Ordrer :

Til Chefen for Flaadestntionen l
Helge Regerin gens Ordre man Besættelse af Fl aadestationen ikke Imudcgaas med Magt.

S. Brorsen.



Flaaden , /;al/ore., til S,'erige elles sænkes

Til Chefen for Kysrdefensionen l
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S. Brorsen.

Helge Regeringens Ordre III nD. en Besæt telse Il ! Kystdefcuslonens Værker ikke. lmndegaea med
Magt,

Samtidi g ovcrrukteaChefen for Kystf'laa dcn fø lgende Forho ldsord re:

Ilesæt telse af Skihene pM Holmen man efter Reger ingens Bestemmelse ikke imodegaas med
MngL

Soværnskommnndoe n tilføjer - Skibe kan efter Omstændighederne sænkes.

Pa u Gru ud af Minislerens derom stæ rkt udta lte Ønske udsendtes til de udrustede

Enheder fø lgende Medd elelse :

I Søvæ rnsko mmandoens Bestemmelser af 30. 5. }9-13 indskærpes Bestemmeleerne om, at Sø
værnskomma ndoens (Re:C'ri ngen~) Forheldsordre for de forskellige Tilfælde indhentes.

Den ny Forholdsordre for Flaad estati unen, ifolge hvi lken end ikke et væb net
Overfald maat te imodegaas med MBgt~ blev kun meddelt til Officerer, og til disse
kun mod Afgive lse af Æ resord paa, at de ikke vild e robe dens Indhold. Gru nde n

herfil var, efter en Ud talelse af Chefen fo r Flaadestauoncn, at Folkene sikke rt ikke
vilde kunne fcrstaa denne Ordre. Ved de nu tru fne Deslemmeiser indskrænkedes
Fl uadestutioncns Opgave til Etablering af saadanne pass ive Hindringer paa Statio

nens Omraade, al Kystfiaaden kund e vinde forn oden Tid til en ten at lobe ud for at
gaa ti l Sver ige ell er til at sænke Skibene. "lan anbra gte der fo; spanske Hyu ere ved
Indgangen til Holmen, og Broen melle m Arsenaloen og Doknen loftedcs, saale des at
Ho ved vejen fra Vær ftsb rovagten til Flaadestationens Kontorbygning og til Kajerne
med Skibene "JU spærret.

Kl. 16.05 hold t Chefen for Kystflanden :lInde med sine Divisionschefer og droftede

he r dels Ildbru dsmul ighedern e og dels Forberedelserne til Sænkning a f Flaadens
Skibe. alt i Overensstemmelse med de Ordrer fra Regeringen. 50 111 han umiddelbart
forinden havde modtaget, Der var blandt ulle de i Model deltagende Søofficerer
En ighed om, al Mulighedern e fur a t bry de ud fr a Hol men for al gaa til Sver ige saa
vel om Dagen som om Nauell vilde være over ordentlig ringe. Det motiver edes med,
at Tyskerne i Dagens Lob havde ladet opkore Datterier med Projektorer ban de paa

Kvæsthusbroen. Toldb oden og Langelinie. Langs Lnngelinickajen lan desuden en lang
Række tyske Hjælpeskibe, som alle var stærkere armeret end nogen af de danske
Enh eder. der i ga nske kort Afstand skulde passere for at ko mme ud a f Ko benhavns
Havn. All igevel "ar man enige om, al enhver Chance. der maatte vise sig, skulde ud
nyttes.

Derfor udsendte Chefen for Kystf landen i Lubet af Eftermid dagen til alle Kyst
Il aadens Skib e en (I rdr e, hvori han an gav all e Detnil ler saa vel for del Tilfælde. at
man vilde prove paa at gaa ti l Sverige, som for det Tilfælde, 81 Sk ibene skuld e
sænk es, og for hver af de to Muli ghe der var der fas tsat et Signal. som vil de blive
afgivet fra Terpedebeaden »Hvalrossen«, der laa forteje t paa Siden a f »Peder
Sk ram., der var Kommandoski b for Kystflandens Chef.

Samtidig med, .nt man j Henhold til den fra Regeringen modtagne Forholdsordre
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indskræ nkede de Kampfor ber edelser. der var Foretaget i Sk ibene, gjorde man i Hen
hold til Kystfl uedens Ordre a lt k lart til Afgan g pau korteste Varsel, og Sovagt eta
bleredes. Endvidere forbered te man Skibenes Sænkning, idet Bomber placeredes, og
betroet Personel lrluv udia get til Be tjeni ng . Frivugten sov med Tøjet pant og skarp
Ammunition va r klar li l Ud levering i T i lfælde uf direkte Angreb.

Som del vil fremgaa af Ioranstaaende, var Soværnets M'yndigheder ved Kobenhavn
under hele Oprakten til Begivenhederne den 29. Augllst fuldt info rmerede om SitlU,'
titmens Udvikling og havde gennem de direkte Forh and linger med Søværn skomman
doen ogsaa Kendskab til Hegeringsforhaudlin gerne m. v.

Heil anderledes laa Forholdet for de af Floadens Enheder, som, udrustede puu
Togt. befandl sig uden for Kobenhncn,

Disse havde kun om Aftenen den 27. August faaet Meddelelsen om, at de skulde

Hgge med ~(I Times Dampvarsel, og at Si tuationen var omtrent til JIoskærpel Bered
skabe, endvidere Ordren nf 23. August om ind til videre at stoppe al Lan dl ov og
endelig samme Eftermid{)ag Indskærpelsen af at skulle indhente Søværnskomman
doens Forholdsord re i alle Tilfælde. Sidstnævnte Medd elelse blev i de Fles te Skibe
misfors tåaet og virkede - som Viceadmiral en havde forudsagt - mere vil dledende
end vej ledende, Især da erihver Mulighed fo r at indhente Forholdsord re vnr afskaa 

rel fra dct Øjeblik, de lyske Tropper besatte Soværnskom mandoen og Meri nens
Radiostation paa Holmen. Det dybt a lvorlige i S ituationen syntes meget langso mt
at lilla ud til de Havnebyer, hvor F landens Skibe laa, os for de Enhede r, som beo
fandt sig paa Soen, var der slet ingen Mulig hed for a t fna Kendska b til Begivenhe
dernes Udvik ling, da a l Radiotelcgr nferin g var af lyt tet fra tysk Side.

l Lobe t af Eftermiddagen og Aftenen den 28. August Ind lobtil Søværnskomman
doen en Række .ll eddelelser, som alle be.ltydede Troen pen, al cl militært Indgreb
f ra Irsk Side rer nært [orestuaende.

Der meldles saaledes ved l 8,30·Tiden, at en stor re tysk Styrke beslaaende af Ta nks,
Kanoner. Panservogne. Motorvogn e og Mot orcykle r med en. 2.000 Mand passerede

gellllem Strøget, over Randhuspl adsen og ud ad Vesterbrogude. Styrken var tydelig t
Transit-Tropper og sandsynligvis de samme, der om Formiddagen var blevet udski
bet i Frihavnen, og som antoges at være kommet frn No rge. K1. ca, 20,20 ra ppor te
redes det, at Telefon- og Tclegraff orbindels er til S verige og Bornholm var blevet
afbrudt, ligesom der var g ivet Lyngby Radi ostation Ordre om, at den ikke ma at te
modtage Te leg rammcr fra Flandens Kystbevogtni ugskuttere. KI. ca. 21 ,30 indløb der
Efter retnin g om, at 20 tyske Soldater, som havde været ind kvar teret pua Middel·

gru ndsfor t for at betjene et tysk Luftværnsbatteri der, var i Gang med at hringe
alle deres Ej endele samt Kanoner og Ammunition ned i lo Kut tere, der "af kommet
til Fortet for at afhente dem. Middelgrundsforter havde, bortset fra næ vnte 20 tyske

So ldater, dansk Besætning. Ved Midnatstid fik man Meld ing om. at Hovedban egaar
Jen var besat af Tyskerne, og noget senere meldte Kystbe vogtningens Kommando
centra l paa Lynetten. a t der Kl. 3,50 ra r udsendt Følgende radiotelef oniske Ordre til
alle Vogne og Bande under Politiet:

>Der m33 ikke gores Modstand, hvis Værn emagten besætter Politigaarden, Bandene eller noget
andet. Allc skal trække sil:; tilbage j penkommende T llfælde.e

, .
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Endelig KJ. 4 kom Melding fr a KystfI alIden om. at 3 tyske Biler - den forr este
med Officerer - var kørt ind ved Værftsb rocn, og umidd elbart d ter sendte Sovern a

kommandoen over en hemmel ig Radiostation, som i Begyndel sen af August Maa neu
var etableret i en privat Vill a i Byens Udkant, Ordre ti l a lle Ski be om sskæeper Bc
redskabe. Sall. fu lgte omt rent med det samme Ef terretning fra P clitier Dm. al Sorgen.
fri og Slotsho lmen var blevel besat , hvorp en Kystf laed en KI. 4,05 repporrerede. at
T yskerne - efter al være sluppet ved den lo ftede Bro over Iii Doknen - korte ad
Hefshaluvej, for sennem Kongebrovagten al komme ind paa F teudestet ionen.

Chefen for Ky!!lfl lIad en had nu pr. Te lefon om Tilladelse til al lade Slibene 1'811.
Holmen sænke, og Ord ren om dette blev KI. 4,07 givet af Chefen for Søværnskem
mandoen. Tre Minulter senere udsendte Sovemskommandoen over en anden hem
mellg Radiostatlen Ordr e til alle Ski be om »AlarmtilstOlu!e, hvilket vil sige hcjestc
Kempberedskab, hvor paa KI. 4 ,20 over samme Itudiestation fulgte Instruksen s »Sog
svensk Ter riterlame. Paa SIaEcl Skunde a leren for Kystfl eaden melde til Chefen
for Sceæm skommendcen: »Den kommande rendes Ord re er udfort !c d. v. s. Skibene
VDr sænket . Kort efter blev Sove m ekommaudcen beset II f Tyskerne.

III
Hvorledes var nu om Morgenen den 29. August Fhlltlens Inrskel ltge Kr ig!>skil>e

placeret?
P Da Hol tuen laa under Q lefCII for Kystflllll,lclI: Arlilleri!..klbe t »Peder Skram c,

Kongeskibel »DtHinebrose, Inspcktlou.sektbene »I stunds Fa/h og :tDcJt " uerenc, Oll'
mlla lillglloSkibene :tFrejae og :tllejmJ alc. Revogtn ing.sfur luj cr ne »1!1,"lroS5enc· , :td1a·
kreienc," »No rJkaperenc" og »Sæle/lc ," alle til høre nde Sklhsdivistonen. Emlvldnre
(ved Miueskib sdivisicnen] Mineskibene »u"df)rmcnc" og »LoHC/I«," Minefar tejerne
»l.ougtm c," »Lualund«," »Ksiuuu og »Si.t lasc, Minestr n ;er ne »Skogcm kc, 5 ohu/i '
dellc og »Narhl'fl. lenc, (ved Und er va nd:sblladsJ ivisionen) Vrerksteds~k i Let >Uenrik

Gern e,c" Undcr vandsheedene »I1UUtllllmiNIt;," »I/av/ tl tenc, »lI ad·ulenrr. ... ) //m,;/u:
5ICII«" »Uuphnec ,* , V rJudc/le. )Ru tH"' " '» Rel!Qlla e. JlF/ome, '»RUIIC, »Tr jWll« og
Jj l,aJathcac , sam t (ved Mill~lfygningscelll r alen ) Mineslrye:erne »Sobjornelle," .,.SII
lIl ienc,.. JIM.5.4.c," ».\1.5.8.<" og JIM.5.lUc ·.

De med " betegnede Sl ibe og Farteje r var und er Kommemlo, de ovrige oplagr.
Uden for KubenhD\'1I var alle anfø rte Sk ille og Fartøjer unde r Kommando, ncmli g :
I Helbak Havn Arlill crisk ihel l>Njefj l lle.le ug fulge nde Minestry gere r »S olovcnc ,l>StJ'

ridderen«, :t5 pringuene og »lI ajell< (j Ke rsur Ham ), ».'io!lcstenc og >.tJ.5 .:!.e (i Ke
lundborg HD\'Il) , JI,fl .5.3.e (i Koge Dugt) , >.II.55.e og »A1.5.6.c (i Nybor g Havn) ,
:tAl.5,J.e (i Skelskor 11 11\"11 ) , »AI.S.9.« li HudkuLing Havn) . :tMS 7.c {ved Als
Odde) og »Havorncn« (i Stu hhekoblug Hav n}.

Pua PatrouilJ e i S under befandt .'l ig Bevcgtnlngsfartujet Jl l/lwkaUcJle og endelig
loa Kadetskclede lhrgen, lestueen de af Inepe ktlc nsskib ene »/ ngol fc Ol!: »1/..idL jumellc

eamt Dampband »/le Oll Kult erne :tThYffU: og »SI'Oltcne til Ankers 110 0 Lunkehugten
ud for Svendborg,

Chefen fu r Kystdef ensionen, Kontreadmiral E. Uriand de Crevccocllr, havde Kern-

l
I

i

l



4 16 UI-erjø/d t'I In r r /m r lt t>s. FlaaJ rR ••ænkes

mandocn.over al le Sofo rter og K ystværker mel! Kommandostation pna Lynetten. Che
fen for Flaadestet ionen, Kommender A. V, Cralldjcfm:113vde under sit Kommando
omru de Flaadestatlonens Land- og Vanriarenler , he runder SD\",I::TIIcls Kaserne, Ke n
lotbYE:nillljcr, MlI g.:Jslller og Vrerblf!dcr 111 , m., me n ikke Skibene , og Chefen for
Kyslfl aadcll, der ifølge Loven normalt skal være en Koutreedmlrul, var Komma nder
Poul Jpsen; som under sin Kommando havde all e Skibe, Ilet ver samlet ved Divislo

ncme paa Holmen. "
I Løbet af Aftenen og Nnllcn 'modtog Kommende r II I ~C ll eu Hække Meddele lser,

!10m nile pegeiie i Retni ng af en Iorestauende mili tær Aklion. En Mincstr yger, som
KI. 23.30 kom ind paa H olmen fr a K0E:e Bugt, 'meddelle, al den baede ved Drogden
og ved Nord re Hose var blevet prajet ef t)"!\ke J ogi.'rl.'. hvilket viste, nt lyske Url egs
,kihe lmvde op taget Patrouille i Sunde t. Kort efte r "oplystes clet. nt lyske Tropper
udskibedes paa Langelinie, og i Lobct af Nauen cleerveredcs næslen konstant Pro
jekto rl Y8 i Yderhevnen. og XI. 2 rapportered e . MS.4.-.:;som ver henl agt til Devos t.
ning af Honsebrolubet ind til Ho lmen. al 3 tyske Trawlere slml sydp ee i Havnen
og fortejede ved Kvæsthusbeoen. Under P assagen havde del danske og de tyske Fer
løjer bel ys t hinand en med Projektorer.

Del ef gærende Vid nesbyrd om. h\'a d de r Iorcstorl, indtraf dog Iorst KJ. 3,56. Ua
ankom 3 tyske Aut omobi ler ti l Værfts iJrovnglen. hvorefter Ala rmen tr ykkedes ind.
Saa vel J et forh r redle Ala rlll. ~" ~lem SOln Meldingerne gik eksemplarisk igennem. og
i Løbet af faft Minutter var de uanet til baade Cheferne for Kl,lflaaden og Fla ede
stlltioncn og til Chefen for Scvæmskommaudocn . En tysk Officer anmod ede om Sa ll'.
tale med en dansk Officer. som hUII bad om III flla Aflgang lil Ilt tale med ChefelI fo r
Kasernen, I Overen~ ~tcmmt" l se med Fursvønminislerell!l Ord re fik Ile t y ~ke Vogne 1i,,1·
konelstilladelse; men k.ort eher meutte de stoppe for den loftede Ilro, o~ de korte
derefte r lil bage ad Prinsessegade og au Hefshalevej Iii Kcugcbrcve gteo, hvorf m en
Officer Kl. 4,13 fik en Telelensamtale med Chefen for Flaadesrarlonen. Ved en Fejl
tagelse korte han saB, efter at være indla dt, t il Ehe fen for Ses rem eta Kaserne. og
for~ l KJ. 4.25 nanede han til Chefen for Fluedes rat ionens Kontor , hve r han afle ve
rede et Brev, h vis Overbri ngelse han selv betegnede som dødelig alvorlig.

Medens delt e foregik, meddelte Cllefen for K)'stflaaden KJ. 4.05 til Chcfell for
Sev ærnsko mmendoen, Ilt T yskerne nu var pall Vej ud a d RefsIIBle\"ej, og han udb ad
sig Ylceadrniru lena Ordre lil Skibenes Sænkning. Denne Ordrc Io lev afgivet KJ. 4,07,

og KI. 4.03 modtog a llc Ski be paa Hu lmen den ved UlinksignaJ. Besretningerue h lev
I! lraks sendt i Land. og den beordrede S:rnkn ing af Skibene iværksattes. I . f'cJer
SItrøme og Uodert'tlodsbaødcru! skete delle derved, ol man aa bnede Bund ventilerne,
i de øvrige SkiLe og Far tøjer benyt tede man sig af en i ll undcn anhtagt Spræng
ladn ing.

Som allered e foran nævnt, skuld e Ordren iiI Skibenes Sænkning udstedes i 8811.

god T id. at man kunde være sikker paa al [aæ Besætningerne i land og Spræ ngnin
gen Iværksat og helst ud ført, inden T yskerne trængte Irem Ii] dem. Chefen for Se
eæmskommaml cen mueue derfor træffe sln Beslutning rilla el Tidspunkt. da han
endnu ikke kendte de Krav. Tyskerne \"ihle still e, og da hans Forudanelser og Ile
de mmelse af Situationen va t hans eneste Stolle for delle urneedeligt tunge Ann ar.
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AI Viceadml ral Vedet havde bedømt Siluationen ri gtigt, og ul hun havde mora lsk
Mod til al lage Ansva r for re uid fgt ut udgive den skæbn etunge Ord re, kan haade
Flueden og det danske folk være rilfredse med; Ihi uden T vivl l etr agredes Flaa
dens Sænkni ng f or Næsen IIf Tyskerne herhjemme som et I.ysslrej f i den mørke Tid,
og ligclelle!J i Urllandet gjorde ,lenII I;: symbolske Handling et 11IIllr yk, som utvivls omt
her medvirket til at ændre SYllet pan vurt Folks Fr ihedskamp ,

Elrefen for Kyslf løaden mcaue træffe DC!' lulning om, hvervidt næ n skulde for
søge III bryde ud med d e l størst mul ige Antal Skibe Ior at gila til S,·crigr; ell er man
skulde sænke dcm I.all Holmen. Vejrct va r yderst sle t med stærk Regn og ret haa rd
Vind af SSV, og selv om del mørke og regnful de Vejr vel i nogen C,rad vihle (lække
UdlJrudsmanovrell, vilde det ogsaa gore del venskelig t for det s tore Alltal Enhede r at
komme ud gennem tiet smulte Indlob til Hol men. De mange Projekterer, der var
opstilII'I paa Lengellule, v i hle kunne belyse Furtujerne under Passagen I!cnnClI1 Hav
nen, og over fo r del tyske Art ill eri , der kunde bringes i Am'endelse, var de ubeskyr
lede, leue Fa r to j e r et nem t Byue, Komm ender Ipscn m a ut te d erfor skønne, a t del

pt ineipale Formea! med Udbruddet. neml ig øl naa Iii Sveri ge. ikke kunde OJlnaas,
og at Sænkningen II f' de danske Skioo ror tysk A rtilleribe~kyd ll i ll g vilde være ensbe .
lydende med store Tnb bla ndt vore n~~u:l n ingcr" Om mgl ighcll ~n ar dette Skcn kan
. Ier sikkert ikke oJlstaa n0t:en Tvivl.

So m foran m CYll 1 kom d e n lyske P ll rl u m e u læ r KI. ..).,25 til Chefen Ior Flnadeetatio-

"



IH~n! Kunte r o~ ovcrl c\'cr ctle hcr ct [lrev, illllcllOlill'm lc Ile l)' ~ kl' Krav. lJ i~!'t! gik Ild

pan, al me n udcn Modstand, bctillge15cs!1I515kuldr. Qt' cT1cn~rc fil TJSkcr llc nil e All/æt;,
Skibe, " aabe" og Soldater indcn [or Flum!cJ(u(j'mclI.' RUIII. illl:!. l.p lcllell. Saurrl'1II1
l'k r iflli,!;t Sva r ikke Fore lee inden 3U Min ull N , \'iI .le ;\I a~lnuvel1lldM' fh ul", S II':. I.

C hef en for Flaadeslnlioneu gjorde opm ærksom poa , a l hver ke n Skilene el ler Ly.
netten he nhør le under han s Kommaud oomraadc ; men den tyske Uff lccr Iesthe ldr.
a l Sv a ret ~k ll l de ~ivC5 indcn Udlohet of de n a nfnrlc Tid~lr i~t, og Kennnender C reud

[ee n !lou lc derfor illle l alll lel al gø re end ul s n-ue l'i~ i tele fonisk Forbin delse med

\ ' iCelldPli rlll Vedel. for hvem han oplæste de tyske Krav samt et For~lo l:: ril en af
ha m redige ret S va rsk r ivels e.•ler havde fol 1!: l.' ndl'! OnlJ ,-c1 :

:tI"'" j~/I; pmtu l l.'rc-r mod Bnruel.., . r lIo1men~ Om rnok, o~ ..nder lI e" ' r" lil T" •.leo om
V..ben.... gl. tl. er ; et: - i O~rcn~lDel"" n,ed deo d.n~ke Rell: Minll' Ordre for en Il'I'cn l..el
BI'l',,"e1se _ ~ili.1 T ii..~ om, AI Anlr,,:. ~k;h~. "ukn n~ SoMMer i n,l~n Inr !Io1meM Om
ral" lc ..il j,li.e ..dleveret ,,,jen ~Ioolot..nd..,

Ua Lhefen fo r SO\'tI: fJISkOllllllll.mloen i Marmemiulstesler a ll erede havde hc n Dete
r18l inllc rUt; Ol! derfor var k lor o ver , nt Skibene var srcukede, ,e;ollkcn d le ha n Af ,e;i\'c1

",'n a f dcne Svar, som afleveredes ~1. 4,50 lil den tysk e Pa rlamentær, der med llf"he,

et den tyske Indmarch vil dl'! bee ynde om i Minl1IlN .
Allered e inden den t)'ske UUict"r a llko m til (J,cfcn fn r f ln lul~lali'lIlcns Knntor ,

vor de fl este Skihe 1!Il1'llke lle.

I ~1If'lI rik G,."lerc " ilde S I, r:t'ngllOmlJen ikk.. vieke, " I; S kill('l 101.·\, . Ierfor DIer

hældl med f1}"dende Ilræn dsloHer. som ble v sut i Hraud. 1,,'o r imll.1 ~LuU~I~ II" ng
1I1"u(llrJlldc. som lilli i Semluc greven . bm -ndte ved se lve lIomOcrncs Eksp losion. I
" ,lL c;.R.e svigtede ligell'des Tll'lldl's lr onen. Sall brod uran med Bm-kjem og Wi resah

S'H'l'nlilerne Ol' og fik Jllla den MalHle Sk ihe t lil ol synke. " ,11 ..5.4,.., J;OI1\ vor all'

hrngi 1"13 Post i Honæbrnløbet, overhældtes med Oli e ng Pctr oleurn, og i Fermjer
a nbrugtee forskel lige Steder mind re Bomber, hveref ter der hlcv ~ lll Ild 1'011 Mine
strygeren. Samtidig blev det beskudt IIf de lyske Skibe i Havnen . lkæætnlngen s pra ng

over Be rd og svumm ede slimle t o ver til Larsen s Plads, hvor deu blev taget o p i
Del Iorcnedc Dampskibsselskabs Dumper ~I. P. ] lIcolosenc . Il er laantc Fo lkene civilt
To j og skjulte sig derefte r i Ilycn. Minestrygerne ~So u.h'clI « og " Sobjørtlrn« slImt
negle Undervcndsbuade kastede Fcrtojningerne los og lod Mnsklueu gnu lIlllIlsoml

llek. hvorved de gled ud pall. dybere Vand . (ar de - efter Sprængningen - bncu
1 11~rllle klT'll lre tle og M nk. la it sænked es paa Holmen 29 de nske Orl o{;sf llr lojer . hvnrnf

de 2 1 va r LII HIer Kommaudo.

F.fte r a l Sænk ni ngen af Sk ibene var udfLl r l. Jlumlcdl' 'l K )'Jll fl lllldcnll Bt's:l·t n inger

under Chefen for Kyslfl oadens Kommando i Hallen i Pl lInl J)"snin gcn,

Da Chefen lor Flaacleslationell havd e af givet Snu ti l den tyeke l'urlamclIlær O{;!la3

1"10 Kp lldefensionens og Kystf'leedens Vel!'llc. søgle IHan omgaaemle Forb indelse med
cle respekti ve Io Chefer. Kon tread mira l Hrian d dl'! Creveceeur modtog Besk eden pr .
Te lefon. me dens Kem ma nd ør I I I ~ en pc rson lig t kom til SIede p tlll Kor nmendør Gran d

j l'I\n9 Kontor, Her fik Kommandor l f'Sen Lej lighed til telefonisk a l melde Viecadmi -
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;\lincf flrhlJ ct :> l .aa l lt ll d-l . so m .Id sua tid , da d et e t ter den Brnn d, Bom becn sptos tonen lm vdc ror
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&.n, l~ ,.l·~.f~ ~ ... t r ..",~ h.. I &øl 1111 III Ih " . , ..n ... " ' "'1n"'~..n lll ..n ,,· 'n . .. . l m .... . . I "'" Io... ..r du
~r"" <" .. r Ty . Ion".. "II f .., , ... III T)"okl""d. , ,,.".. Pr "" _Urr ......11114p• • • l ll lI:. n'I" l'l l do l FlJI. drn.I"' lr .

ral Yedel, al lien kommander endes Urdre var udfuf t, Dg at Flaadcn "a r sænk et. Vlce
ad mira len udtalte sill AlIcrkcuuel se derfor ng sin Tak for den d}"glige Udforel!c af
(Jrdren, Umiddel bart dier ankom Ehefen ror den lp,ke Styrke. Kcr veue nkepltae
Petersen, ti l Konteret. hvor han forlangte. a l alle (Jffi l't'u' r fok uhle mode pa a O lcfen

for Fluadestationens Kontor, mellens de menige skulde i'ilImlrg i Ho lmens Gymnastik.

sa l. Oll Kommandor Ipsen kom ti lbege til Be sætningerne i I' lanlJr gn ingen, bragte han

nem sin Tak og udtuhe r " DelI danske Flnade er sænket med Æ re. Leve den danske

Fluade !e hvilket Besætningern e besvarede med 3 Hurm raub. Næppe " ar disse doe t

heu, Cor J er ankom tysk Marine infn nleri , 50 m gav Ord re til , Ilt alle Vaahen sku lde
nfle vcrca og suml es i en Dunke, og at al le Off icerer skulde n u-de an 1I11en Inr Plan
h)"gningell. Det meddeltes, nt hvis Ord ren ikk e ojcbltkkcllg blev efterfulgt, vllrle de r
omgeeeude bli ve skudt ind i I'lnnbygningen.

Da K}"stflnnC!ell!l Off icer er kort efter - som beordr et - afmarcherede til Clld en
for Fllladcsl aliulU'llS Kon tor. blev der f rn en lysk Kulle r i Flandens Leje uebuc t Ild

imod dem med l\IDskinkallon~r og I\I D ski,,~ev :rre r . De søgte derfor Dækning, del!!
bag og del s i Sp3ntelof~l.>yg" ingell; men ogslla Iler loges de 11 11der Beskydning, rim e

l igvis I ra en lysk Hjwlpek rydsc r, som stod i Bur meister op: Wai ns Fl ydedok. og und er

denne l3esk}"dning saa redC$~q Solejmam i Foden ar en 20 mm's g!~n_3t. Nog le OHi.
cerer, der havde scgt Læ i Spcnteloftsbygn ingen, Mey heri nde beskudt af lyske Sot
da ler og beo rdret ud igen ar Bn ::ningen; men under Ilcmn ingen skol! en t r~k SOIIIQ(
p3a ~f Meters Afst:uu] lilia en anden Sulujtnant• som seeredes sae nh-orli gl i Armen.

•
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II I denne senere mneue amputeres. De fu ries derefter und er lysk Ilevogtning til Ken
gebmvagten, sknnr Tyskern e blev gjort bekendt med den Icrullggcnde Ord re om al
mode hos Chefen fur Flaalle.:;(a tiulIclI. Hele OHicersgruP llen. senere fe reget med
OleCen for Kystdelensionen med St eb, blev de refter holdt unde r 5L:orp n evogtning
indt il KI. 6,30.

Under denne Episode bd lllltlt Kommandør lpsen sig sammen med den l)'sLe Kor
veueu kcphiin Pete rsen hos de dunske Besætninger ved Pluuhygulngen. Medens den
slærk'C Skyllning fandt Sted, hlaudct mC11 Deenene fra Dctonaric ner i tie danske
Skibe, hvor Ammunhlousmegasi ner sprængtes ved Ile udb rudte Brande, tro.,Je den
tyske Kapta jn fejlagtigt. at der blev skudt fr a JUn.1k Sille. og gnv OrJre til at aaLne

Ilden mod Arreslbygni llgen og Sn:eafJelin gcn. Herved sa nredes to menige 5aa
heenlt, at de kort efter døde,

Kaptajn Petersen gal' im idlcrrid KommllllLl"r lpsen Ordre til Il t gila frem til Ka
sernon og Arrcstuygllingcll og: varsko, al for hver lysk, der blev skud t, vil de der
blive skUlIL 5 danskc , clldvjllcre blev Kouunamlcren truet med selv al bl ive skudt,
hvis Skydnl ngeu fra Ja l~k Sille ikke !lorIe op. Dct var dug meget let at konstatere,
at der overhovedet Intet Vuulocu fandtes i Arrc!ltuYllningell. og KOInInalldur Ipsen
j;ik saa - s tad ig under Esko rte af en 1)-51. Lojtn ant og 3 tyske Solda ler - (il Knser
liens Beskyttelsesrum, hvor Fol kene hh- v beord ret ud. Dc lyske Soldater vi lde laste
Heendgruoeter illll i Heskj-uelscsrunnnene, men dette forhim lredcs af Kommaudoren.

KJ. 6, 15 in.lfundt den tyske 1\1I plnj ll si1\" paa Kommundur l; rlln.ljealls I\ou (or ug
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gjon lt' i ) dent of>hil l ~('1 Til ~l l\ lld o:; Ullt lt'r ~I"' ''' t' T rusler i-.: l"lllll aml"rt'lI DIl!'ul r l i!!:
for. ni vi ha vde ydet l\Ioo!lIDnu. o~ al III' denske Off k l're r ikke snr lillith som be
or dret. lian erklrere.le, a l IIl"i" Uf ficc re rnc ikke var kommel li l Sh~l l(' i Lohet uf IO
Millilite r, vild e ha n give orl rn~ lil c l AllillN illomban ll'mellt ug et ~S l ll ka\<c .A llg reh

pae Nyho lm. Idet flere I } ~h Lu ftfarmjer havde kre ll~ !'t uver Holmens f)mta nllt'

lill/ler hele {Iverf'nlrh-t , Eftl~ r ni Ilel imililerlill vnr oplyst. nt ru flcc ruruc l elaudt ~i ;!

verl K Il Il r;l~ I' r tl\'ug ll'lI !lV III tyske f nngpr. blev fil' uneler akurp )l C \' Il ~lll i ll g: Inrt jil

Kmllnlllllllllr Crund jeune Kentor. hvor Kapta jn Pcrerscn HlI'U IU'll' rdip; Mangel paa
Selvbeherskelse 110lt-lt ('Il ophidset '1'11 11" t il dem. HUII he"4,) ldle dern for nlet mllhn-r
lJi !Wil' lin. ford i .lcr Iii Trolis for del! kOlllmomlr rellJ es Ortlre va r OH "1 SnllOllIgr
111011 Ski),elle. og han hævdede. ni J er i Slr i.1 mr.1 ( h-er.e:h cl ~f'!'. l okllmenlel var nnlmet

Jld fra dansk Side - del var, rnah tc han. noget ~Sel il." r i lle reic , hvad de .b ll..k..
Off icerer ha vde udført. UN f.. r forl)("11II111t Ih. l 'e torseu ~ i ~ at gere An Sl"3r for del!

"kl'lc Skude Fælden de ever for Ile l'ang:r lrl..m1r. Offi ee r("r. Fr a Ilansk Side proteste.

rede IIIn n hos den lyske Al1miral mOlI d i ~!IC Ihhalelse r, Ol! negle Ua E:e sene re 111" 1·
,lelt" 111"1. al ~ ;\ li o;for~ lnn ("I !'f' r l!!"c !lI1 "ar opk la rede! F0f3I1Ii'di ;:'1"1 ved Ile ryske Bl"

skr l dll i"~l" r , lud KOrllllHlI" lllr t.rmlt ljcon Suv:l'f llels Aurlilo r for!"l lI ~(, ('II IO llg Ilwkkc
..\ f1 lllri n~e r . hvoruf Ill:t mCll Sikk er hed frernAik. ni ,l,'r ikke IJall I"'p 't 'I'idspuukt er
1 "~lI c t Skud fra dan sk Sirle. IJet meget SkYII"ri pllO Ilnluu-n tJ lII 1\1 0r.':'cllc11 knn der
ror alene hldmre Ira, nI I)'skl' ~() lrln ll' r hur ~ k lll l l I' !l ll hinundun, (l~ tI!"1 llWll ~kr" lc~

,lel!! llcn llllln::;elful,le lJ r l! lllli ~l ' r i ll g af OVl'l fll!l1l' I. dels rlP II 1l1!"J:!.l' l ~l:..rk r 1\ "r\" t1~ il rl ,

som OH"f3 1t ~pole, I ..'l 1 111_~ Tr~k <" fIl (,.

Eft er a l Kvaner mest r... Undcrk\'nrll' rrnl"slrl' Ilg llwnil!l' fr .. f\ yslflalllll'Il ,,~ K:I""I"
111"11 var samlet, afn18rdu'rt'.le Ile under Ip.k llcvoutu ing fra 11011111'11 ml l 'ri rN"!'~I"

gade, lland!'/IIallllso;lr"..It". uvr- r V., 111ell. Amngl·rhr o;;::lIle. K ln\'("rnl ;Hk ~n'j tig Slra llll.

vejen til Luftmarilll" \<lal ionf'n. Dr l drejede !'i@: 0 111 inh 2.0flO !l1nllll. ..~ i Hrhngl lli lllt

ar. a l Luh mu inl"J'lllllionen klin li gger 2 Millullers Gnu!,! fr a J\ oll~d'fl> lllglcn plla

Hel men . man denne Mar cht ur gennem B,-cn vel a lene have t i l.~l rrl·ht ni "i1 lr i Il A.~

disse llesætninger en Heau o~ Forsmn-debe. Se nere pan Dugen hrn~It'~ MOllllsknbl"l
ti lbaee Iii Sov:t::TIl I"I, Kaserne. Off icererne l-lev ril KI. H hold l illt11""i,:prrcl pan

KOlnllJonrlor Grallllje lln" Kontor,

Om Eftermiddagen fik Ht'~Il~hl i n ~crlll~ 'l'll lude l-e til nt hjerpe To j fra til' S I ~r1n.

hvor det var blev el I'flerlndl. Del visle !lig- Iwrn 'fl. e t sto re M fClIRdl'r pr ivute fjl''' '

d../c I'ur .lljmdl 't al r 'p krmc. Sko lie op; Skuffer \'nr brn nl Oll ell er hnmr et illl. 1'1"11 :;1 ('"

ka"!ler nalonel lig 11II1I101I1("t fj ('rnc l. li llc!'1l1ll P il UeI af !\1B ri ll<"ll!l Ej emirle man glcll",

Ulldt'r Hegh"enhederne 11nn Hol mrn .11·1l 'l9 . August , ar dl' Il:lIl!'ke Ues:r:: lningen
Ui~i pli n og Holflning UH"fll!t IlI!JII ;1· rkl'l.

Som nlle(("II.. oml3. h. l,nn1r K..ntr ro.llllirul IIr in,,,1 dl" Cr;'\"(" '(>I'lIr II1 Ulhngct cn uf

FOn. \'II Ulnini"lt,r<" 1l 1I1J11I' r!'krPl"cl Onlre. ao1A" hvi lkr n Hl"!,!er ill ~rll 1JaHlc lu::oleml., ni

r o BC".:I·llri"C of Kp'l<lcfrll!'iollens V:r-rker ikke maalle im...II'K:la. mn.l Mo~t . Or dren
ur ,"illerrgi,-et. hl. a. til Chd el! fo r KOlllllll1 l1doslal iolll."n J l,p "·Ilf'llc. Orlog!<knl'ln jll

.1. G. ]"OPSI'I'-/"IIJf't1. CI.r(('1I for .\lidrlelltr lllltl~forl. Kfllllmnrulnr kolllnjll .4. 1/. Un.d
og Chef!'" for Kongt::! LlIIfM orl . Orlog~kaptnjll II . i-.: . 11 . I'r ills KnuJ. On f..: olll rellrlmi·
fIllen l el e flln i~k hh' v ;l:jorl hrhlllh 1Ill'11 ll"1 S,·ur. !'tllIl KOlimmlt!or Granrljenn af·

•
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leverede til (len tyske Parl amentær, og som omfatte de sLyneuene, kunde han derfor

gi ve sin Tilsl utning til det. .

KJ. CD. 5,'10 ankom til »Lyuettene et større Detachement JoLuftwaffec-Tropper
med ad5killig~ Mo torkcretcjer, deriblandt Lastau lomobiler med Maskinkanoner.

Amb ulancer m. m . Orl ogskapl ajn Topsce-Iensen gik den lyske Styrke i Mo de, og

idel han nedlagde en skarp Protest imod den tyske Besættelse, meddelte han, at der
ener den danske Regerings Bestem melse ikke vilde blive ydet Modstand, og al ni

Skyts derfor var ubmgell ggjort og a lle fortrolige Sager br ændt.

Puu Midd e/grunds/ort brændtes li geled es de fortroli ge Sager, inden den lyske Af

snitschef KI. 9,30 ankom med lo Kuttere. Fortets Beholdning af Hnund vaebcn med
tilh ørende Ammu nition medtages i Ku tter ne.

Paa Kon gelu ndslortet fik mon KJ. 5,30 Efterretn ing om, at Sor genfri , Amalienborg,
S lotsho lme n og Fl ea des te tlo nen var taget, og i Henhold ti] den modta gne Ordre og

Icr at fo rhindre, a l T yskern e kom i Besid delse a f bru geli ge danske Haandvaaben,

lod Chefen a lle Ka ra biner og I1evol vere desa rmere ved Udtagni ng af Bundstykkerne.

der kastedes i Vol dgraven . Fo rst om Eftermiddage n KJ. 17,45 blev Fortet omringet
ar ca. 60 lyske Sold at er , som uden Va rsel aabnede Il d imod del. Den ubevæbned e

Skildvag t hlev herunder san re t af 2 Skud i Skuldere n. Med ens Fortchefen og hans
næstkommander ende ved Fortbroen søgte Forbindelse med den tyske kommande

rend e Officer, gav Tyskerne nller pludsel ig Ild pua la ngs ad Fortgad en. hvorved

dog ingen sanredes. Det lykkedes at fan Sk ydningen standset, og Fortchef en prole
sterede i Regeringen s Navn mo d Besætt elseu , hvort il den tyske Off icer sva rede. at

del intet nyttede, da man alle andre Steder havde overgi vet s ig . A I Mandskabets

krigsm æss ige Udrustnin g og Mngasinbehol dni ngem e blev straks bo rtkor t,og Forle t
hlev sal under Bevogtning ur 40 tyske Soldater.

IV

•

•

l Holb æk /I a vn laa, 50 111 nævnt. Artilleriskibet »Niels l uel« med Kom mander
kaptajn C. Westermunn som Cher. Kommandoen havde været hejst s iden den 5.

April ; men der var ski f tet værnepligtig Besætning den 28. Juni, sanledes at denne
ku n havde hah ca. 2 Meaneders Uddanne lse om lJor d. Den var paa 325 Mand.

»Niels J uel e havd e installeret Te lefon om Bord og mod tog herigen nem Søværns

komm andoens Ordre Fredag Aften om a t ligge paa % Times Dampvarsel , og Med 

del elsen 0 111 , at Si tua tionen om trent var til »Skrer pet Bered skabe. I den Anledning

fonlobledes Sk ildvugtsp osterne, og der fortes en Trosse ud i en Vurpetonrie for at

lette en hu r tig Afga ng fra Ha vnen.

Lortlag den 28 . August om Morgenen søgte Chefen Information om S ituationen

dels hos Garnison sko mmandanteu og dels hos Amtma nden, men ingen af de paa

gældende kunde oplyse noget . Se nere paa Dagen tel ef onerede Amtman den dog ti l

Chefe n og -kunde, .med en lokalTiedaktor so m Kil de. meddele det væsentligste af,
hvad der foregik i Kobenhavn. Noget hen pea Aftenen meddelt e han yder ligere. o l



»Niels [uel e gor »Klnrt Skibe og stcar lI ol bæk llavn Ild

man mente al kunne spore en vigend e Tendens hos Ty skerne. Al Landl ov vnr dog

sto ppet i »Niels Juel e den Dag.

I Lobet af Eftermiddagen ma dtag Chefen for »Niels .Iuel e telefonisk Or dren :

»Der indskær pes i So væm sknmmandoeus hemmelige Skr ivelse Ci f 30. Maj 194.1 det Afsnit, der
omhandler, nl S cværnskcm mandoens (Rc ge rlngcns ) Ordre skal indhen tes i hvert af de forskellige
Tilfælde.c

Da Kl okken saa So ndug Morgen den 29. August var lidt over 4. j ",IIob der l il

Radio stalionen pun »Niels Juelet el Kodetelegr am. Indehol dende Ord re om »Skærpet
Beredskabe. og kort eft er endnu et, der beordrede Alarmtilstand. Radiolclcgram
men te gik sne svagt igenne m, al m U II var kJar over , (le ikke kunde være udsendt fra

Orlogsvær ftets norm ale Rad iostation. Der blev stra ks beordret »Klar t Ski b• • dog
uden Hornsigna l for ikke al vække uønsket Opmærksomhed. og Dampen blev sat op
paa alle Kedler .

Medens Kln rgoringcn stod pan mod toges et nyt Kodetelegrnrn fra Søværnskom
mandoen med fø lgende Ordlyd : »SeS svensk Territoriuru! «

S aa sna r t Ord en om ~Klart Ski be blev p raj et ned paa Banjerne, sprang Besæt

ningen ud af Kajerne, og skønt det øsreg nede og blæs te fra Nord med en Vind

styrke af 6 Beaufor t, styr lede de fleste værnepligtige op paa Dækket uden Toj puu,
for hurtigst muligt at fan deres Kan oner klargjort.

Umid de lbar t for »Niels I uele af gik fra Hol brok . kom en Politibetj ent om Bord og
meddelte Chefen, at Po litistationerne i Roskilde og Ny købing Sj. var besat af Ty
skerne. Holbæk Poli ti havde faa el Ord re til ikke al sætte sig til Modv ærge. End.
vider e for talte han del Rygte , at Sorgenfri og Slotsho lmen var besat, samt at den

danske Flaade va r sænke t paa Holmen. »Niels J ueles Telefonforbind else med Land
blev Ior st brud t, da den spræn gtes ved Skibets Afg ang. men der modt ages ingen
Medde lelser igennem den. Under Udhaling fra Kaj en passerede en tysk Flyver i
ringe Afs tand vestgaaendc; den vendte umidd elbart efter og stod ostp aa, rimeli gvis
for at indra pportere »Nicls Ju cles Bevægel ser,

Efter at Arti lleriskibet var staact tid gennem den gravede Rende i Holbæk Fjord,
blev Farten sat op. og man stod nordp aa i Iscfjo rdcn, hvor mnn url for Hundested
modt og Iolgende Si gnal fra den da nske Kystbevo gtning paa Havn emolene »Tysk
Minesp ærring udlagt N ord for Isefj ordcn! e Kort efter sig nuterede den danske Kyst
bevogtningsku lter :oP. 31.« til »NieIs l ue1«:

r . »Tysk Minespærring udlagt Nord Ior Iseljorden. Orloglikaptnjn POllloppidan "il anko mme um
'1)" u..J..... 1O )[inutter med tysk Flyvemaskine og blive bragt om Bord i »Nie!s Juele med lI P. 31<. Ur legs-

\,. "'- I.... kaptajnen medb ringe r Ordrer fra Seværnskonun undocn til Chefen Ior >Nicls JucI«.<

I~ r' ~1 t

So m det 5ene!e_visl~ sig,J!-ttyde Chefen for S uvæmskom mandoeu pcrsonlim~le·_

. ' w,,~, '~~.=t_dcn lle Besked til KystpolitietL llundestcd.jj, - -
{. "C'1~ KJ. 8 havde Radio stationen modtaget General v. Ha rinekens Radioudsendelse om

Undtagelsesti lstand i Danmark , og i Henhold til den Ordre. der var mod taget Dagen
........... -t-c, ....t forud , sagte man nu Forbindelse med Orl ogsværfte ts Radiostation for at indhente

1 t' Forho ldsordre; men Stationen svarede ikke paa Opka ld.

I ( ,
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Planer om at [ore . Niels I uel« til Sverige

Ca r l U't',f lcrlllr111n (f. Um4) bl ev 19.12 Orlogsk ap
tajn og v a lgtes .\n rct eft er Ind 1 F oJk," Ungc l su m
Hep rw scntuu t ro r De t kon servu u ve Fofkepnr- tt,
1I ~t' kom linu s utttstnrede og sngt tge nedegøruls e
for Ftuadeus F urIul ll Ul nt sp il le en bet yd elig
Holl e Under are rn cs t'c rs v nrsd cbotter. lIn n v ar
Sekretær i FolJte li n~et 1[133-30 og bl ev 1 1030 2.
Næ slIorlllu nd. Du T yskerne de n :!!I. August HJ.l:l
vrtue rane F fnnd en, vu r- b nu Chef p lln Arli ll erl
s ld bct ~~l el 5 JllC1«, so m In" I Jscr foeden, nGd u
en Ordn' ( ru Suvæ rn skouunundcen om, ul h un
sk uld e scge svensk It uvn, Ul ke lod :i1 g udføre ,
sut te h an Skl llcl IUUI Grund og desarmered e tiet,
in den Overg tvet seu {a nd i Sled . weste rm arm ud 
n æ vn tes til li ommnndur lU-IS.
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Allerede Syd for den gravede Hende over Lynæs Sand havde 1. Årfilleriof ficer,
som befandt sig pan Il dlederstat ionen j Mærse t, observeret et storre tysk Krigsfnrloj

og to mindre Nord for Isefj ordens Indlob. Det antoges Inrst at være en lel Krydser,
men senere op dagede man, at det var en lysk Hjælpekryd ser - sandsynligvis el
Mineskib - og to Hurtigbaade, Da »Nlels Juel« stod uurd paa i den gravede Rende,

vendte de tyske Skibe imid ler tid og gik ostover. 3-4 tyske Bombeluft fartnjer og 2
å 3 Stukes kredsede derimod Nord for Isef jordens Indlob.

Ved Af gangen fra Holbæk var det Chefe ns Hensigt at Følge deu minestrøg ne Hute
til Fyrskibet Nord for Gilleleje for eventuelt a t give Tyskern e Indtrykket af, at
»Niels J uel» var paa Vej til Sundet. Derefter vilde han, naar Fyrskib et var naact,
med højeste Fart staa til svensk Søterritori um for al suge ind til Halmstad, Del var
hans He nsigt at gennemføre de nne Pl an, uanset del for s le Signa l om den tyske Mine

udlægning, idet han regned e med, at hnn takket være sil Loknlkcndsknb kunde sejle

tættere under Land, end Minekrydseren paa Grund af sin Størrelse, Paulandsvinden
og det ringere Farvandskendskab havde kunn et udlægge Mlncr ; men ud fra det all e
rede observerede var han dog klar Olier , at Sej ludsen til Sverige nu ikke kunde ske
uden Kamp saa vel med Fartøje r paa Soen som med Luftfa r tøjer , Alligevel mente
ha n, at hnn havde en god Chnnce til a t sluc sig igennem, fordi Mandskab ets Skyde.
udda nnelse i det væsentligste var afsluttet, og fordi Stemningen i Besætningen var
eksemp larisk. Efter at have mod lage t det sidste Signal, bestemte han sig dog for at
a fvente Or logsknptajn Pon toppidans Ank omst, dels for ·nl fnn Kendsknb til Situa
tionen og dens Udvikling, dels fordi ha n ved Selvsyn havde konstat eret, at Tyskerne
a llerede havde sa t de Midler, hvormed de vil de soge at forhi ndre . Niels Jueles Ud
leben fra Isefj orden, i Funk tion, og at en Forsinkel se paa en. y" Time derfor ikke
væsentlig t "ilde forringe hans Chancer for a f kunne s lna si g igennem til Sverige.

•Niels J uele slappede e hsae ; men kor t efte r dykkede en af de Bombemaskiner,
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der flo j omkri ng »Niels Ju ele, uden Varsel ned til ca . 300 m Højde, afgav en Sal ve
med Maskinsky ts og kas tede derefter to Bomber. der faldt ca. 30 m agten for Artil
leriskibet, De var tidsindstill ede og sprang pun Bunden. 5-10 Sekunder eft er at de
havde laget Vandet. Deres Eksplosion var kraftig, og »Niels Jucle gennemrystedes
sanledes. at Elektricitetsforsy nin gen svig tede. hvorved Ild ledelsesap parater. Medde
lelsesmidler, Gyrok ompas m. m. blev sat ud uf Funk tion, samtidig med at der var
fuldstændigt Mork c overa lt i Skillet. Ved at indsætte Ileserven blev disse Man gler
dog hurt igt afhjulpet.

Da Chefen be tragte de den Forste Sa lve og Bomberne, der - kas tet sel v fru
538 lav Ho jd c - var faldet cl godt Stykke uden for Skibet, so m cl »Skud for

Bovene til Underretni ng om. al »Nicls Juel« ikke mantre lob e ud. ga v han Ord re
Lil al dreje syd pua for e t vise, a l man a fventede den Ord re fra Sov ærnskom mand ocu ,

der mau tte være uffu uet i Forstuaelse med Tyskerne, siden den blev send t med en

tysk F lyvemaskine. Under Drej et angreb cl Luftfur tøj utter mcd Maskiriskyts. hvor
efter Ilden anhnedes fra »Niels J uele, og del lykkedes a l Ina en Træffer ind . snu
Splinter Hej f ra Luftfar tøjets ene Vinge. Under Angrebet blev Kunoukommandorcn
ved en 40 mm Anti-Luftkunon. Ar ti llerikvartermester K. E. Andreasen, ramt af e l

8 mm Projekt il. som gik ind i Maven og gennemhullede Bughinden. Han døde fuu
Dage efte r . Endvidere blev 4 andr e af Besætni ngen saare t af Gran atsp lin ter fra
25 mm Mnskiuk nnoner. For at skeane Ant i-Luft skyts-Besætningerne , der vor mest
udsat . indtil de skulde sæt tes ind ved Udbrudsf'orsoget, kommanderedes de ned
1IIJder Panserdækket.

Fra Kl. 9,10-9,20, da sNiels Jn e!e lan stoppet med Stævnen sydi, blev Sk ibet
to Gange an grebet af Luftfurtøj med Maskink ano ner. Derefter fu lgte en r olig Pe
rie de pun 15 Minutler ; men snu angreb et Ilombeluftfar toj att er med 25 mm Mn
skiukanou, hvorpaa det kastede lu Bomber. der faldt 5-10 ni fr a Skibet. De sprang
Iaa Sekun der senere lige under Skibet og fr emka ldt e baade meget stærke Hystelser
i Skibet og s tærk Overkrængning. Efte r delle Bombeangreb, som utvivlsomt var e l

direkte Au greh pau Skibe t. hlev Be:olæ t nl l1 g~n lt~ ti l Anti-Luftskytset aller beordret
til Kanon ern e, men tie lyske Flrvcre holdt sig nu uden for Skudafsta nd.

Kl. 9,43 kom Orlogskaptajn Pontoppidun 0 11I Bord i >Niels Juele med fulgende
skr iftlige Ordre fra Chefen for Sovæmskom mund oeu ;

)IDa der er udlagt Miner og forefindes stærke lyske Sostrldskræfter ved Isefjordens Ildlob.
skal " Niel5 Iuele ankre op; :\f \' ~ lI l p nærmere Ordre. 29. AlI~ ll!'= t 19:13 KJ. 7.30 .

Vcdc1.c

Hermed forho ldt det sig saa ledes : Efter a t Sovremskomman doen var blevet besat
Klokken lidt over 5 om Morgenen, blev Person ellet herfra overfa rt til Genera lstaben,
hvor de var under Bevogtning, indtil en tysk Søoff icer Kl. ca. 7 afhentede Vice
admi ra len for a l bringe ham til den tyske komma ndere nde Admira l i Da nmark ,
Vicead miral lVurmlmch, pa a Hotel »Phonixe , Den lyske Admira l. der var kendt

med den danske Flandes Sænkning paa Holmen. mod tog Chefen for Sovremskom
mandoen med Udtalelsen: »Herr Admirnl, wir liaben beide unsere Pf'Hcht getun.e
Han redegjorde dereft er for den Række af Foranstalt ni nger. som var truffet for a l

f
r

. I .
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. ,Vjd . Ju~J e r.... r de.. ~!I. .t u,.. . ' U U . In I"r. '~ Il llu n r U l , ,, ' h lIoltl "~" J"u. F:n Uom he It nar
n~d r ' . 3D m ' 1I1 ~n ro r Iv ,,,," Dm Sl)·rbord " II I lrll øer " nl k l d cr I r \ ' I " d 0ll "'ud li~r ri. ~ b. " l' 1
l .u n ' ·.. . _ 1) • .\ rU ll er h U h.,. '." ne n- u r ~ "l 1"'" (;.ru " d. Ul 11...",o Oln d urkll,llIl n lI' n urn' '' '' <l P" "
." lI1r n l""k lor l Io n1l<l c ,..d,·, I". 1 rn r d. ~"hl~ n øgn ll..nd~hrr. ..1""'0011 ar hø r""lIr,..,,,I~ . ·)' r"" I.. ,I.
IIn"''', lnl. n hu. le Dm 1i''''II''''1 til Iir grrh,g"" l li"æhn~• • h 'lIro.lr J,"" Ing.~" ""'n'''I,lIilll l~ lIe r..lo,h 'lI
,, ' co.l .1 Il llr : . J"ø ri " lnl...10.1. ... u••l •., I :'du rIl' " tig ,lr n lud 1' 0 1 .11 JrM ,"u lole aUM" t .. n .,Il." 11" ,, " _
11 . 1 . 'ur , l.. ",h, " ltl . l ~ l ll " ,,,I II ille ' " ..·''' 1lI11Ih,,~ l a d _ llu"ll.. t<l k,," d.. Ile. S ... ", ..,Jlv ø jelt ...oI
"rl"Mnk a p IIlJn P on l"PI. I.lo II II r.hr r , " SOnæ rll ••"'''' '' . u d ...·1l til a l ..... re " Il "henl" yd ..l lø"" Ord r.. :
' ''t il ol. O.dt~ ... O. lulll k" p l..] nc n ko m lu r d , . fl •• ", in 11.ni" lI vlIr ar.:l n l nn .ler T'·" " l h il ty t k SI.. ...
"'t n ic Jt I "" '" Kud .h", . 1l "''' ' ,,1''1 hundl. rigUgt. \",·,1 a l Ia: fle ,·.. r l Sk il> l" '" IO r u" .. . . - ) lI u. h " Il
. J u . ... .. ..,1. Fu I L " n ~. _ . T J·. h . " " " ,. i Il " B '·lI n t..]"n ol" h.rhllll ~ C" rf..n . _ . 11" 1 .. .. r d t . IU. r
\"a: t t ll e .." u b l" ..,. :'d" " .I. _ . 1l \"M" olu , ·U ~k e " , ,,.1 Ur ' " 1 j"1l l Io L". U" " "" l u ll" ll ~ h lh ·. r I lIve . 1
~'u lol , I" " "" " . 1.111111..., 1o )_' '' ' t l1'U. I'"• • :' J"~ Ju~l <s Sk", L" " I l""r a l."" j"M lII An nYu ' . Ti l S lut v II
j tll ,,,Uul ,, ,,, I n Au.,. kr " oI , · I ~~ u f ul In Ih ,I" " ;,, .: " ", It . ,lin" ""' ''' ør '' t ])" lIt. Utll ln uloedt. _ Ik ke
,,, ln .bl n ll III M" "Il" " , U",,,·I ,,i " II'·" " lI"d t 1I" ld " h ,1O "\".n lt ll ", i,. . d . l.l ill" l. "''' ' ''' 'n h , fng' ' l J , ~

" ",1, ul "''' '' CII " "'''/u'' U" Or/" " , .1:<1/, lldll ", ,,d; nl<lr1u 01,, 1_ f; u d /Ic ...." K"", <III l; u J j •• " " " Du.. .
"", r l I e - . (l ,,, l l,t "'••,, I\.U" IO" " 1 G"" "t\"un U u",,, ur lil< I\"Ul'ttlt u ll. IKUI, " Il . l rutt. . tI.. rUl b l• • u
~t , ,, ,,ll .'.e,.• (;I,r f rn l. - UII"'''' ,lell . 11 01'1" 11 01 11" "M l.h·" , le . lr" li. d l" • • Hu" K nltj . ll u" .t" ,1 , ·r ,1
h uj." Mul - e. SOlIII" " IlI,, \" ." ,, ~,. t i ..I... rkl ". \""·~ .I Sh·", nh'll, " 1I" uu Illk U"I ,dnl" K. " r"rt tl . r fe,, ·
o l "" lIyu<l e ,Id 1",,,. <1 .-.<1.. . " r ll "l l ll t rl tld"' IlI>"I .el \"a:r k. - U... dr u I k u ld. Il" . rn Dur d t , ... ødt II.. ", ·
" " . ' '' lu,·k ''' l' h ' ]u W".I '·n" "IO" : . Vrl t r '''III t il .h,,· SurII . ul j " l> I UUIl " " L" o VtrKl t e v",. 1 Sil! !> 111 Ty _
~Il t" ,,~, li.. ", 1'" 1"1",101 " " ,, 1I ~~. r, l",,' \"1 ", ,,ull<" IlLlJt Ol , ru,· d" " n ' lI11,,,,·ø OVt '·' '' '' ~I ; "' '' '' j" Mr" h' r
"' lil l ud u , ·. r !>..' loI om , nt . h.,· ' · 11 kno"" • •'" l)"w, .la llt ·t " Il lI ullI,, "l1 t l , 'Il " 'j r e u n r tl en II r<·1 ull
U. ,, " ,III<1. l U '" ro r 1'1,1"" lu ,r M" llkn h er I l. ,,, ,, le," J rU rr ~ IU..r l' '' '' . u l ri "" /JIIU" "''' . '", Io /1.01.•1.
I;~. " , /; " I'. r 1"1/ I d lH " lJ"u" I",. H I ,,, l f ,. I ,/o , iU, " il ,,,,,,r I SI"", / 1/1 " I /'IN U' . / I..,/ r ., " U . I,r t h ..
/l ollll",,, k " p i J "M..IM" r ]J "", "Il .. 'f..k r" r , len l' lllltl r"..h ~h, Ilolh ll " 1I0 1l e,·v ll Je. Il e lo". v ll t " ver rur
u e ree I.llnd Oll F olk, " 11 Imu Jeg "II' ''''' ha. 11ld Lrre ll .l ~. - D.rdlet g fk b" " I' .unl"" ur, Ul> d .. IIwn
" Iler 1Il"' t ol" "Il lt ""!. k""",, un d••t tle J, ;,n : .1 1...1 " t d F l ug " Il VII" !,"I le , ,,,,d ,,n . Il o"" h l", " 1,11" , 10,
Jl ," ,n" u lø IlMI .'I , l ln, Io]' I,·l b .. ,,! ..r t r r i.I.",I. 11 11 ., . 1' ''' ' 11 / :10 1'1 . 110", - . " Il gik . " " f r " n., I .

hindre »Niel, Jud c i Ilt lube ud fra Isefjerden. Dels var tler udl agt Miuespærrlnger,
tlels vilcle stærke Sil' og Lnttstridskrnfter gribe ind, og han henstill ecle innlrængende
Iii ViI:elltlmirlll Yudel et glvc Artlllerfsktbet Ordre ril ikke ni furlede Isefjer den.
EI ler I y~k O ll rll llcl~ ' 1.I@ t1e han , vilde ti I J,l l. r u<l:.fon:u~ være uden Ehence for a l
lykkes.

Efler meger Iluj e Overvejelse besfunede Viceadmirol VeJ e! , ill Iii ol udsende denne
Flnlre, jtlel he n selv maatte skcnne. al lo Niels I oele ikke I.ude nOllcn Ud!li,gl lil III
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naa Sverige, og at Sk ibels Nedskydning el ler Sænkning i Kattegat vilde medfore et
mege t stort Tab af Menneske liv. Viceadmirnlcn mente, Ilt der ved Sænkningen af Flaa
dens Skibe pua Holmen var fo relaget en sym bolsk Handling, hvis yderligere Under
stregning ikke berettigede ti l ol of re snu mange unge Danskes Liv. Yde rmere var
han. fra et nært pCTSOJllig L Kendskab til Chefen for »Niels Juele, overbevist om, al

denne vilde for tolke Ordre n pa. en for dansk e Interesser tilfredsstill ende Maade.
Da man imidlertid var klar over, at Chefe n ikke vilde respektere en Ordre, der var
udsendt over Fluudcrudic, liestemte man sig til at sende Orlogskaptajnen af SLed
IIIed en skriftlig Ordre. og Orlogskaptajn Pontoppidan. som i ovrl gt ikke maatte ud
tale sig, bekræftede pan et direkte Spo rgsmaal, at Ordren \ ' IIr skrevet paa Hotel
:tlPhonix«. Dette blev afgørende for Kommandø rkaptajn \Vel: lermanns videre Dispo
si tioner. Han medde lte, at Skibe t vilde blive sat paa Grund og sprængt.

Efter at Orlogskaptajnen atter var sat i Land, stod »Niels Iucl« vestpaa, og med
højeste Fart gr undsted te Skibet ud for Annehjerggaard ved Nykobing. Saa Iod man
Ankeret Falde. Soværnskornmaud oens Ordre var skel Fyldest.

Da det var Chefen s Hensigt nt gom Skibet helt uanvendeligt, blev der givet Ordre
til ut bringe en 50 kg's Sprængladning, som var anbragt i Akselgangen. til De
tonu tion. KJ. 11,10 Llcv Un"ærkcl sat i Gang, indstill et til at sprænge Bomben ef ter
l O Minutters Forlob ; meu da den endnu ikke var spræ ngt efte r 25 Min utters Forlob.

blev Tændpatronen demonteret. og det viste sig derved, at det var denne, der havde
svigtet. Imi dlert id fandies der ikke an dre Trendpetrener om Bord. I Stedet gav saa

Chefen Ordre til at sætte nile Ammunitionsmagnsiner under Vand og at knuse alle
Soventi ler i i\Iaskinrum og Fyrplads. Derved fy ldtes Skibe t i Lobet af Ih Time med
ca. 2.500 Tons Vand.

ilesætn ingen sam ledes nu paa Dækket. hvor Chefen kunde udt rykke sin Glæde
og Stolthed over den Maade, hvorpac den var optraa dt. Under mege t vanskelige
Forhold hav de enhver gjort fo rtr inlig Fyldest paa sin Post, og a lle var opt raa dt
modigt, roligt og beslutsomt. uden al der var Antydning af Fryg t at s porc. Han gav
saa Ordre til, at alt af krigsmæssig Værdi skulde ødelægges, og inden KI. 13 var
Skibet raseret, Alle Anti-Lnftk anoner og Ammunitionen dertl! var kastet over Bord,
fra samtlige 15 cm's Kanoner var Kilerne udtaget og bortkastet, ef ter at alle mindre
Dele af Ki lerne var spredt i stor Afstand fra Skibet. Afstandsmaa lcrc. Navigations
instrumenter og Haandveaben gik lige ledes ude nbords, mede ns Dynam oer, Elektro

motorer og anelre Maski ner ndclugdcs.

Da Bomberne i det andet Bombeangreb sprang under Skibet, var der opstanet be
tydelige Skader, som afslørede alvo rlige Sva gheder i »Niels J ueles Konstruktion.
Hele Elekt ricit etsfors ynin gen svig tede, hvorved I ld ledclsesan læg, Ammunitions
elevatorer, Gyrokompas og meget andet -o phor te- ni fungere; .dc ·krigslacl lc Torpe
doer med pa usat Krigspi slol gik ved Hystelsen i Gang i Udsky dni ngsrørcnc ; alle

vandt ætte Skodder blev s laaet læk, Telefoncentralen brække de ned, Ammunitionen i
Magasinerne vælt ede ned fra Hy ldern e, og under alt dette maatte Arbejdet ned e i

Skibet urifores a lene ved Lys fra Elem entlygte r og Haandlamper.
All erede inden Chefcn for »Niels JlJc1«: modtog Ordren fra Soværuskommund oeu ,

havde han konstatere t de Skader, Jer var sket, og erkendt Svaghedern a i Skibets

, I .
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Konstruk tion. Hen maene derfor skønne, at selvom han kun de forcere Minespær.
ringen og kla re de tyske S østr idskra:fte r, IUln m UlIl e, " il de a lene en IIil:U,e . 1.e..1u1o
somme FIY'"clIIngreL kunne forhindre. at Ski bet nas ede Sverige. Med den T id. delle
vilde lage, kund e et uoverskuel igt Anlal Luftfartøjer tilkaldes og sendes i Angreb.
og det meeue endelig lages i Betragtning. at en Bombetræffer pan :aNicIs l uci es
Oæk ..ilde medfe re el eau stort Mandefald blandt de omlrent 200 Mand, som be
fandt sig der, at Skibets Hovedartill er i blev SIl I ud ar Virksomhed. Fo rmeale t med
al suge svensk Territor ium skulde dels va-re Ilt unddrage Tysker ne Brugen af Sk ibet
og dets Vaaben, dels at ha ve Mulighell ror eventuel t sene re i Krigen se jv at anvende
dct. Men da det sidstnævnte Forman! ikke vilde kunne paaregnes, og del Iurst.

nævnte 50 1 111 ~pll igvi~ ku n vilde naua ved Skibets Sænkni ng eller totale Ødelæggelse
med Udsigt til c l Im!gct betydel igt Tab af Menneskel iv, besluttede Chefen sig ti l Ilt

bundle snuledes, at Skibet blev odcle gr, men Hesætningen reddet.
KI. 15,35 enkcru et tysk S" lufl rllrlo j medhr tngemle en dansk Scofffcier, som over

bragte Chefen fo r »Niels I nele fnlgende sk rift lige Orure fra Chefen for Scvær ns
kom mandoen :

Viceadmiral Yedel havde udfær diget denne Ordre d ier indtrængende Anmodning
fra den tyske Aclmira l Wurmbacb, og han nærede ingen Betænkeligheder derved,
da bon frll Orlogskaptajn Pontoppidan vidste, at »Niels J uele "ar SII t 11111 Grund .
Kemmanderkaptajn Westeeæann gjorde den donske SooHice r bekendt med Situetio.
nen og anmod ede om, at Besætn ingen snarest manne bl ive bragt i Land, da der ikke
var Soveplodser til de n om Bord , ford i Skibet vor vandfyldt . Li geledes kunde der
he ller ikke til beredes " Iod i Keb yssen.

Før st MUlldllg lIen 30. Augusl Kl. 5,20 lob to t)'!Ike lI ur l igLllode Illlll SillclI IIf

, Niels Jucl e, og tyske Troppe r, bevæbnede med MlIsld nspistoler og Haend gr nnater ,
entrede Skibet, hvor de ikke mudre nogen Modstand. Dc vnr mcgcl nervøse og lug
lede stærkt af Spi rit us.

Styrk ens Kommandant, Kor vettcnkepitlln Clflfl mllflll, overb ragte Chefen fu r , Niclg
Juele felgende Skr ivelse :

,
JNieb l uele ~kal .rsu Iii KlILcnha'rD under Led.'IlI l:e~e

'rellIU pllD. »N ;d~ J ud e Nord ror h d jorden Ir . KJ. 16.
af 11~k TorptdoLu d T. B. 17. der

"'eJ et e

j

:l'Admirul niill ~ n1 nrk K I>I)~ ll h a gen, J en ~ I). II . )1) ·13.
An den

Kommøndllrllen .Ic>; Kusl.e"" an1ers :l'NiclJ J uele.

I) Sie ...erden 'lOd ' 1Il 1111 cr;u ehl, .ieh je.ler Kaml" hllndlung IOcgeniilx:r dn deolSChen Wehr.
mecht 1 11 enthehcn,

2) Sie hahen l ir he'1Ul lellell. .b.,; Lcille S.Lolal:e.kle am SchiU durd .t::erulll l Lcz... yo ro

Lele ilel ""e,,lell.
3 ) Dei Ver>t ...,. gelOCfl Z irrcr I II"d 2 .. ."den Si" lIul I~ , u"d dc~ Irl ilil iir i...hen .o\ u","I" "UlI'

"'IIlIdt.... YOr ein .1""lIocilC>< Sland~ ....ich l g~dh .. erdcn.
AllE S.bolIGe Ilm t T",Je.l,;lrafe.

41 leh Ierdeee Sie auf. dh s"hiff II h On uod SlellCl 6Oforl IIU~ Ili"",;! :tu iitellell und die
Bes3Ut1~, ..hlle W..lf"ll Illl ? l.wei.>c: .111 LllId 111 " rineen, .. o ~" Yen d nn dcuI!l4: hcn _"I>
ld lullt:: in F.mph lllO I:eoommen .. ird. Il ..,. Kemmande i.t delU d /l2~ . on mil l>e$C immleo



\

KDI'\-"lt ~" k n l'il ii" C",,, ,,,,,",, 711 iil"' . ,whrn . Er hBr <I~11 ;\ " hl~~. ,l,,~ Sd ,ar uuch ""p~ lIh n l:~1I

ZlI fiih. cn IIml rl"., nnrz\l l r p 'lI .

, i ~ ". \\'lHmha ,-l,

\'i.<::a,lm;ra!

Pall Bre\'els Fod havde U ,d en for Søv rcruskommandoen pa ufør t L:1l pcr ~ fllll i i!

illllt rnmgcnrle Anhefaling ti l a t fulgt: llensrillingemc i Brevets Punkt 1. 2 ug 4.
Under den indledende F(trlUlll(HiIl~ rejste J en Iy!'k.o KUl' la jn Inlgende KrIl'-:
I) Komm andoen i Sk ibe t sk ulde st ryges sna res t.

2) Alle Offi cere r sku lde eneres t personlig a flevere de res Vaaben, sanvel Salll'I
som Revolver, hos ham.

3 ) Mnnd ekabet skulde IljchlikkrliJ; gør es kln r ti l L lI lld!';d ni l1J!.

Ile rpau evnrede Chefen :
ad 1) Fia!; og Vimlll'l vilde hl lve nedhalet KI. 7; men hall I II~m;l iII~ lc i l llhn t'lI

gende , a l all e tyske So ldaler under Kommuudostr yguiug eu ble v Ije ruet r ra

A~lersk ihe l. da Ehefe.. enskede at r" relRllc deune Sllnunell nI",1 hel e ~ i t

J\"lIl1l ~kal.o ender !lUj tit!e1ige fo rmer og lil le'" Ty skeres Na-rvn-relsc.
Ucuuo H C I1 ~ I i1J i Il A blev taget tl l Fol ge.

nll 2 ) Ufflceremes lievol re rc var kastel over Unni uudt agcn Chereus og Næst·
konuuandcr eudes, som Tyskerne kun il,. nrlleule i cl Lukaf. Over for Ud

levering nr O rriM're"t ll l"S SaLle t protesterede [ Il den 1'1'l"1" IlI I ,

Efter at den tyske Ka ptajn et Pa r Gan~.c l an~vnri~t havde ko nfereret der
om med sine Kam mera ter, blev Protesten la.'!et li l Full!,c, og de dan sk!-
OHicerer beholdt J eres Sabl er. '

All 3) Mundskabe t skulde ve-re klar til Land-cetning umitill l'!h:UI ..[t .. r Kommande
strygningen,

Man dag den 30. August XI. ; Feretoges derelter ,[enne som lIr laIt. Hele . Niels
J ueles Ik s:l1lning var 0l~tillel til Parade pan A~lerdækkel. og dIer li t Chefen hav de
IloMt en kort Tale og s luttet rlen med lit Utlta l l~ : :tr.un l-ever e Kongen, Gud bevare

Duumer kl e Lie,' Flag og Vl mpel nedhalet til 1I11ru!liAllal .
Hele Bes..rlningen SlIug deren er Naliona lsall~l'tl ,

D. Man dskabet li dt senere ha vde Iaaet .et MaaJti J Urnd og Snlflr , va r nogle e,, ·
kelt e Skiver rør t el ler gennemhledt Hug brud blevet 1I111ilh over Bord. Dette Ior eu
ledigede Ka pitiin Ca mma" " til i stor Oph ill!else al med dele, Ilt enh ver Bertkast 
ning af Proviant vilde blive bet ragtet som Snhotn ge og straffet med lJ i H II~Il , Derefter
log Landsætningen s lu L1egynJelse. llesuituiugeu hlev anhra gt plla Etebl issemeut

. GtlJllIJeIIQ\·ehusc "ed Nykobing. og Bren fik Onlre til a t sorge for drns Bespisning.
KI. 9.20 beo rdredes Chefen COt . f'\iels J uele og l. :\l askinmt'lI ter ned i luer s in

lyske Hurli@llanJ . hvore fter de bl ev sej let til Københav n, hvur 111'1 "ar Meningen. a t
de skulde til Forhor r an Hotcl ef'h ønix e. Efter Ankomsl!?l1 KJ. 12.15 -lI1ulllle de dog

vente til Kl. en. 15, Ior aer ko m Besked rr n J en tyske Admiral om. al 1. Ma skin

mester ku nde lage Li l s it Hjem. meJ eII." CIII·Ct'n skul de hriu@l'fI. ri l Hotel »d'AlIgle.

terree for Inte rnering .
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I den Happor t, so m Chefen for »Niels Ju ele udfærdigede den folgende Dag, rede
gjo rde han Cor de Ødelæggelser, der var tilfojet Skibet, og konkludered e deri. at
man ikke kunde udelukke den ;\l lIlighed, at Skibet kunde bringes til at fl yde. men al
det vil kræve en betydeli g og meget tidk rævende Arbejdsi ndsats. Selvom del skulde
ske, mente han dog, at »Nlels Iucl e aldrig mere vil de kunne tages i Brug igen 50m

Krigsskib , men alene finde Anvend else som event uelt Logiskib.
I Ko rsar llaun laa de lo nye store Minestrygere »Solocen« og »Soridderen« med

henho ldsvis Orlogskaptajn J. Il/li flier og Orlogskaptajn Crotli som Chefer. Endvidere
de to ældre Minestr ygere (ombyggede Torpede liaade) »Springerene, CheC : Ka ptajn
løjtnant Dam og . lIajeIL«, CheC: Kaptajnlojtnant Vulentiner, samt ·l Kullere. • So
lovene og :»5oridJeren« Ina "ed Kaj pau Havne ns Vestside, medens :oSpringeren« og
»Hajene var fortojet uden pun »Soridderenc~ og paa den modsatte Side af Havnen

Ina to tyske Invasionspramme sa ml negle arm erede Trawlere og Forp ostbande . Vejret
var morkt med Byger, Vi nd VNV, Styrke 6-7. l Sk ibe ne var der gjort klar til Kamp.

men Skytset var ikke bemandet ; Va gtpostern e vur Iordoblerle og bevæbnede med
skarpladte Gevære r og Revolvere. I umiddelhar Nærhed var der inde pua Kajen op
korLnogle I ern bauevogne, som hindrede (Iver hlik over Havnepladsen.

KJ. .... obser verede man fra Skibene en grun Lysruket, (ler opsendtes fra Terrænet
bag Pakhusene langs Kajen. Samtidig tændtes Projektorerne i de tyske Ski be, og Fra
Pakhuse og Jernbanevogne styrtede tyske Soldat er frem mod Sk ildvagterne. Ilden
aahnedes Sila vel frn de tyske Invasionspramme 50111 fra Mask lnskyts paa Pakhusenes
Tag,

I »So[oven« afvæbnedes Chefen st raks, da han kom paa Dækket. og der Io refa hh

ingen Kamp. l »Soridderen« spærredes Offi ccrsop guugc n uf en Mnsk iuplsto lsky tte

sua kun (len vagt haven de Offi cer var paa Dækket. Denne forsogte ut fan Folkene pna

Plads ved Skytset; men inden disse nanede Frem, var de afvæbnet af de tyske Sul 
dater. (Irdonnunsen agter trunte sin Heve lver imod den Officer. dcr forte Angrebet.

og snu hnm falde. Da im idlert id Chefen skormede. at Modstand va r forgæves. over

gav hall Skihel Ior nt hind re videre Blodsudgyde lse,
I »5 pringercnc naaede Chefen som den første pan Dækket. men blev straks saa

ret af et Skud i Ryggen og fald t tilhage i Nedgangs ka ppen. og da næstkem mande

rende sugtc op, blev han standset uf en Maskinp istol.

l »Il ajen « lykkedes -det mcstku mmnndcrende a l komme ud pa n Dækket. men her
blev han, da hall Joh Iorefter, stoppet aC en tysk Soldal ved et Bajonetstik øverst i
Indeelnaret. Næstkommanderende. So lo jtna ut i Ileserven Riibner-l orgensen, dode

senere af Sanr et. Chefen for »IInjcn« standsedes af Sky dning gennem Opgan gskap
pen. Da den førs te tyske Soldat trængte om Ilo rd og søgte al skylle med Maski np istol

lied paa Banjer ne. blev han skudt af Vagtassistenten. To rped o-Ij mlerkvarte rmester
ChristIan Thom...en. Kort efter sanredes Torp cdo-Ilnderkvartcrrncsteren se lv haar dt i
venst re Side af en anden }J3~kinpislolskrue og Faldt ucd pa c Forb anje rne. hvo r han
kort efter dode.

Erobringen af Skibe ne havde ia lt kun taget ca. 10 A'Hnnller og havde helt Ka rak

ter af en (Iverru mplin g. saa del lykkedes ikke al o(lelæggc noget uf dem. hvorfor

de faldt uheskudiget i Tyskernes Hænder.



Det kan med S ikkerhed siges. al der ved Angrebet blev dræbt og saa re t et Antal

tyske Solda ter, men Antallet er usikk ert.
Ogsaa om Bord pan disse Fartøjer konstaterede man senere, al Tvsk erne mod al

Lov og Ret i megel vid Udstrækning " ul'de stjaalet af Besætningernes priuate Ejen.
dele, saasom Toj , Fodtøj, Tobak. Rationeringsmærker. Fyldepenne, Fodevarer og

S piri tus In . 111 .

I Kalundborg [Jam Iaa deu store Minestry ger »Sohesten«, Chef: Orl og.k.pt.jn
P. 1'. C. T. Larsen og den mind re Minest ryg er, . M.5.2.e, Chef : Sn lcjtnaut Brinck
Lund, [ begge de nævnte Minest rygere var der klargjort i Overensstemmelse med de
modtagne Ordrer; men ingen af Ilaadene modtog noget af de tre Radi otelegrammer.

som kort efter 1'.1. 4· af'sendtes rra Soværn skomm andcen . Det skyld tes form entlig dels
de svage Send estati oner . der blev anvendI , og dels Kal und borg Harlie s umiddelbare

Nærhed.

KI. 5 observerede de to Chefer, dcr begge "ar pau Dækket, at et stort Moderskib
for Minesn-ygere - 10·12.000 Tons - i Lohet af Na tten var ankret udfor Cisselore.
og at ca. IO sma a Motorb unde var pan Vej ind mod Havnen. Kor t ef ter styrtede 150·
200 tyske Matroser , bevæbn ede med Haandgranater, Maskinp istoler og i\ln.:;kingevæ
rer, op paa Kajen og om Bord i Mines trygerne, hvor de truene med a l skyde. hvis
aer blev gjort :i\I od~la ruJ eller fo røvet Sa botage. Begge Minestrygere blev saa over
givet og sej ledes senere af Fjenden ud til det tyske Moderskib. Hoveddelen af de
danske Besætninger blev taget op i dell e. medens de danske Maskinbcsætn inger blev

i deres Baade ; men da Ty skerne i Lobet af Formiddagen satte del tyske Fla g i de
erobrede Baade, næg tede Mesklnbesætnlngeme at blive i Jem, hvorefter Tyskerne
at ter haled e det lyske Fla g ned.

Til Ankers 3 Somil SSO for Koge laa den lille :\li nestryger »,\1.5.3.• , som paa
Vej fra Hundested til Koge den 28. August havde være t paa Holmen og erfaret
de Forberedel ser, der "ur truffet, og de Ordrer. Jer var udgivet m CII Henblik pas
Sænkning af Skibene. KJ. 5,30 obse rverede man, at lo tyske Minestrygere pua 60Q.
800 To ns lob op paa hver sin Side af . M.S.3.• i ca. 50 m Afstand Ira den og klar
til Kam p. En tysk Motor jo lle bragie 12 bevæbnede Mand om Bord i Min estrygeren.
og Chefen for denne opgav derpna at gøre Modstand.

I Nyborg Fiskeri- og L)"slb rwdel18vn var de to smaa Minestrygere ~.U.s.5.c, Chef :
Soløjtnant i Reserven, 0, Kinch, og • •U.5.6.c, Chef: Solojtnant Corfil:e,~ samt 4
Kuttere stati oneret. KJ. 4,15 indlededes Angrebet dels ved Skyd ni ng fra det tyske
F lakbatt crl ved Færgelejet, de ls ved at 150 lyske Matroser og So lda ter styr tede frem

mod Bandene. henhol dsvis fra Roklulren og Hyengen ved Havnen ret over for Far
tojernc. Ski ldvagten dræ btes straks af et Skud i Under livet ; men Ior ovrigt S)' IICS det.
som om de to tyske Grup per i Morket har beskud t hinanden. I .~I.S . 5.« ble v der
fn rst skudt gennem Kooj et i Chefens Kahyt og: derefter kastel en Haa ndgranat ind .
de r sp rang l m fra Chefen og snarede ham j Hoften. Der ble,' og !2' 3..3 kastet en Haand
granat ned i Mandskabsbeboelscn, men her sanredes ingen. I »1\1.5 .G.« eksploderede

et Ska b med 20 mm Forheanrlsamm unition, da Chefen vilde træde ud paa Dækket.
Gennem Koojet kunde Chef en se tre T yskere, som med Maskinpisto ler pegede paa
Unoden og fori angie Ilesætningen op uden Vanh en. hvilket de rpaa Chefen beordrede.

•
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I denene af Kuneme blev Fereren Kaldt pas Dækket; men idet han salmede Deren,
ble" der kaster lo t1llll111lgrs IlOl ler ned i Hummet. De sprang begge og sa aletle ham.
~aa han fa ldt bevidstlus om. Da hall kom til sig selv, bad han om a l komme Iii t il

L ege. men delle Llev nf>st nael. Efter at Fartøjerne var bragt ril Slipshavn, anmodede
11311 Igen om al kueuue 1111der Legebehandling. men Hk alle r Afs lag. Han spurgte
<len kommanderende tyske Officer, hvad 101eningen egentli g var med al skyde Skild·
vaglen og kaste lI auluJ8u ulI lcr ned i llaadene. Svaret var kll r8k t er i sl i~k: Jo Oel er dcn
(Iu mme danske Hegertnge Sky ld !e

I Nybo rg er der ikke ydet Mod~tnlld fr u neget dansk Far tøjs Side . n ell d ru,11lc
Skil dvagts Ilevølver Slid i J en unebuede Teske, og intet Skyts i 1I111lclclIC har va-rer

be sut ,

'Den lill e Minestryger . M.SL e, Chef : Sol lljtnllnt GUll , indkom Lordng den 20.
August til Skcukor, Næste Morgen KJ. ca. 6 meddehe en Polhlhcrj cnt Chefen, al
Undtagelsestilstand ver iværksat, et Sorgenfri var c mrluget, og ut Minestrygerne i
Korsar var blevet erobret efle r Kam p. »~LS . I. c: øfsej letle dll. til Agerso Havn, hvor
man gik i Gang med 81 ændre Skibets Udseende . Man tjærede Ski bssiden og Skor
s tenen, bragte Mustell i Lund. ryddede Dækket og skj ulte Kanonen unde r PrCM"Il'
uinger. Ved MOIkets Frembrud gik Minestrygeren derpe e fu Agerso gennem Store
Bot: lt og Femer n-næh til lI esnæs pall Falster , Flere Gange blev Fe rtøjet Lelyst med
P rojektorer , men Identiteten ble v ikke rebet, og Sej ladsen var hegunsli gel af Rel!n.
di s, Fn Ilesnæs obse rveredes en tysk To rpedohaad Ild for GrlJllsund. Da det e ner
"U bl evet mørkt, se jle de :IoM.S .1.e fra Hesn:r$ lig nasede til Tralleborg i Sverige,
hvor Farte j og Ues:Clllillg interneredes.

"
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434 ~M.S.9«, »M.5 .7« og :.Had :aucn.:. til S l'crigc. - ~lJa r;u"ren« sættes pna Grund

I Rndkobing Ilaon la n den lill e Minestryger ~M.S.9.«, Chef: Solojumnt Clull.>c,~

og lo Kut tere, Den 29. August Kl. ca . 6,1 5 meddelt e Che fen for Minestr ygeren de lo
Kutter før ere. at der var erklæret Undtagelses ti lstand, og at det var hans Agt at gan
til Sverige , Han afsejl ede straks efter og riaaede vel beholdent Lil :Vlaa let.

Minestr yger en . M.S.7«, Chef : Solujuiant Barloed skulde Lerdag den 213. August

være afgaaet til Svendborg, men pun Grund af for megen So til med Sikkerhe d at
kunne slæbe Magneten, kas tede den Anker ud for Als Odde "ed Hobro . KJ. 7 næste
Mor gen hortes over Lyngby Radio, at SkiLene paa Holmen var spræn gt. Chefen
sag te derefter forgæves Forbindelse med ~lnrillcm i ni~lcriet og afs ejlede K1. B med
Sverige som 1\1.o.a1. Paa Vejen misted es !\la gnclcn paa Grund af den svære So. Om
Bord "ar Hekylkanonen og Geværerne klare til Brug, og Bomben var klargjort til
Sprængning af Skibe t. Paa Veje n over Kat tegat observeredes nogl e tyske Luft fart ej er
og to tyske Trawlere. Da Minestrygeren "ed 16-TidcJI var inde )Jaa sven sk So terri te
ri um, fl uj et lysk Luft fartøj hen over den i Nærheden af Tremil egrænsen, hvor del

blev beskudt fra Sverige. Ud fo r Helsingborg anm odede Soloj tnan t Barfoed et svensk
Vagtskib om Tilladelse ti! al lobe ind i Iluvnen ; da Tilladelse ikke blev givet, Iort
satt e ~M.S .7.« til La ndskrona, hvor den indkom KJ. 19, eft er al el svensk Vagtskib

uden for Havnen havde giv et den Lov Iii at anløbe, Her Ian i Forvejen Bevogtnings
farinjet »Haukauene, Chef : Knptajn luj tuan t IF,irt: , og 5 Kuttere. Dagen ef ter afsej
lede he le den danske Styrke, som var Inter neret i Landskrona. til den svenske Flaade
havn i Kar lskrona.

Minestrygeren ']) 1/arOrnCTlll: (o mhygget ældre To rpedobaad }. Chef : Kuptajn loj t

nanl An. Schulze , befandt sig Lun ing den 28 . August i Næstved ; men da Chefen
menle. at Forholdene i Næstved Huvu var ubehlige under »skær pet Ileredskabe. af gik
han t il St ubbekob ing. hvor han anko m samme Aften. Sendag Morgen den 29 . August

Kl. 5.45 sog te han Forgæves Telefonforbindelse med Marinem inisteriets Efterretn ings
stat io n og J\lineslrygn insscentrD.]en. og da han dere fter prøvede, om det var muligt

at opnaa Tel efonforbindel se med Sovær nets Kaserne, medde ltes der herfra : . Vi er
besate . Sa n afsejl ede ::tH:lvornenc siraks ostpua med svensk Territorium som Maal,

Om Bord var all g jort kampklar t. Ud fo r Grousund patroull leredc en tysk Torpedo.
haa d, der gav Mi nestrygeren Ordre til at stoppe. Det respekterede den imidlertid
ikke, hvorfor den blev beskudt og trak sig vestover, eau der, kom uden for Torpedo
handens Skudvidde. f den Hensigt at s lip pe ud af Grousu ud i Lohet af Na tten ankrede
den op. Imidl er tid passeredes den Kl. ca . 13AO af en dansk Kutte r, besa t med tyske
Soldater og med tysk Flag. Fra Kutte ren prajede en lysk Officer llHavornenc: om
Over give lse, men delte af vistes.

Cllcfcn mente dog ikke mere at kunne regne med ..Muli gheden ror at slippe til
Sve rig e. og Bandens Turpedo blev sna udskudt for a l lette Stævnen. Deref ter ble"
Fa rtøjet med fuld Fart sat op pa. Stenrevet ved Stammenakke. dier at al l af mil i
tær Vænli va r kastel over nord og forlrolige Sager var brændt. Da man havde af fyret
To rpedoen, var »Hnvom cne hlevct beskud t med Granater af stu rrc Kaliber fra den

tyske Tor ped ebaud og me d Geværsalv er fra KUlleren ; men ef ter at Skibet havde

taget Grunden. sut tes I30mLcn til Skibets Sprængning igan g, og Mnndskabet sprn.ng i
Vandet med deres Ejendele efter al have udbragt 3 Hurraer for :l1.rinen. Kl. 1.1.10
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M J n ""lrr g~ nJl ~""u.. rnr.. c • •"'11 d, 'u ~9. August fo r g","u ...gt" III sUp pe III ::;""' 1,,,, 11Ie" " UlIIIIe .,.,1
le . I' u li ru nd pDD Slll mm,,".1< \<e " g h l"... l"'JIll>~'l'r", ,,gl er Mun d.llUu"" d r r (.. d ut! 1.... rl uJe t u den
Ilt slr)'lle I' lngcl .

VBT , Huurnenc fo rl<1dt med Flaget vejende, og (em Millu lte r senure s prang Bomben.
der efter fulg tes ar to mindre Detonationer om Bord, hver pas tier gik Ild i Agter.

skibet.
' tenens Besæt ningen vur pall Vej op genne m Skoven hl ev den beskudt, men ingen

ramtes. Mandsknhtt spredtes nu og SLIg t e enkelt vis milli Kubenhavn.
Be vogtningsfe rtøjet »/l ul,Jw tlenc Illa pea Pct roui lle i Sum/ct som Led i den danske

Kysthcvoglning. Den 28. August KI. 19,45 forlod den H umlebæk Havn og lagde sig
senledes i Sundet, at den hurti g t kunde komme ind pOl o. svensk Sulerrilorium . Ved
Ordren fr a St>~ærllskolllmandoen afgik den samm en med nogle Kunere lil La nds

krona, hvo r Farluj og Besætn ing inter neredes, illlh il de " 'ev hrog l ril Kurl!ikrona
for Op lægning .

Slitlledelin{;/!n bestod uf luspektionssklbene »l lIgo/j_ og »lI vidbjornen« saml af

Minefa rtoj el »Da"' pbnur/ Ae og Øvelseskutterne »ThJTu« og :..5lll1 l1cn«. Kommandø r
c. r . Evers var Che f for den og till ige Chef (a r :. I n~o l f. , medens Kemmander kap
taj n JJ ertlpel·/orgeru cn "ur Chef fo r »Hvidbjcrnene. Skol edeling en hav de 1ln8 i ~lul\'n

i Svendberg. men j ca. 3 Uger linde den ikke IInl.,hel Havnen. dels pan GrlllHI af

Ø I'e1sc~k )'/ln i nst'r, dels 111111 Gru ni! mf lIro i n}'en,
Den 28. Augu st om Formidd agen fik den Sovmmskummnn doena Till adelse t il III

en lobe Svendbo rg for P roviantering og Vandfyldni llg. Det beordrede Dampvarsel
paa % Time epr ethc ldres dcg, og i LIlhel af Eftermiddagen modtog Deli ngschefen
forskel lige 0 lllysllinf!:cr om Sltuetioucu , LI. 8 . ved rorende Mll l i glu~"en for. at der

28 °
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436 »Ingol]« og »H l'idbjornen« sager at w. dslippc

vilde blive erk læret Undtagelsestil stand i Landet. Han besl utle de sig der for til med
del samme a t nfga:l til Ankerplads pna Lunkebugten. og her modtog han den 29 .
August K I. (j af Somilitær t Distrikt Fyn Underretning om. at de r fra lysk Si de "ar
udfor! cl mili tært Ku p i Nanens Lob, og al Forbindelse n med Kobenhavn var af
brudt. men a l ma n vidste, der havde været kæmpet i Kohenliav n, og at der endnu

kæmpedes ved Ringe.
I Sk oledelingen bl ev strak s blæst »Klart Skibe, og DelingscheCen orienterede Ehc 

fen for »Hvidbjom cne om Si tuationen. Da det va r Kornmander Evers magtpaulig
gende at faa al vide. hvad der skete i Svendborg, Nyborg og K OrSI1f . Iod han en
Kulter lnbe ind rll Uroen ved Cln-istiansmiude. for at Fa reren de rfra pr. Te lefo n
kunde søge Op lysn inger, og KJ. 7,35 returnerede Kutteren med falgen de ~Icddc1elsc

fra Dist rik tet:

>T)Osk Mll ltærkouu nundaut me ddeler til Chefen for J ydske Dlvlslon : General 'o. Hnunekeu h ar
overtaget militært S tyre i Danmark o~ erkherct Daum urk i Ilnd tngclsestllstand . Alle danske
T ropper sknl nfvæbnes nf dert il udkommanderede T ropper. Chefen for J ydske Division meddel er
Cum isune n j Svend bcr g : ~\h' æLtl i IlS skul Ioreta ges nde u al ålcdsteu d ydes.e

Distriktet tilfojede, at der ingen Ordre Y.1f modtaget fra Soværnskommundoen.
Umiddelb art efter lett ede »lngolf« og »Hvidbjornene og stod gennem Kobberdy

bet Ild i Store B:I~h, idet det "ar Kommand er Evers Hensigt at søge svensk Territo
rium ved at lulle gelHlem Sm aalaudsf' arvandet. De tre mind re Farte jer detacheredes
og fik Ordre til at Iorh live ved Tuasin ge. Efter det. der Iorcl a a op lys t, ausaa Kom 

mauduren det fo r sa ndsyn ligt. at Landet som Helh ed "ar i tysk Vn ld efter en Iorud 
Ia ttet P lan, som den danske Reger ing med ell er mod sin Vilje hal-de man ne t accep 
tere. Ifulge de hemmelige Ordrer fr a Seværnskomm ando en mente han, at han alle 
rede pan daværende T idspunkt havde været berett iget til at give Urdrc til at sænke
»I ngolf« og »Hvidbjorncne, og IHl3r ha n a lligevel ikke gjorde (Jet, var Grunden den,
at han vilde forsage den Chance nt naa svensk Terr itorium. hvor r inge den end
mau lte forekomme ham,

Kor t efter at Kobbe rdybet var passeret mød te Deli ngen den lyske Minest ryger,
M. 4.13, som h avde Sig na l oppe med Or dre til at stoppe. Del skele. og de n lyske
Minestry ger hejste Signa let: »Staa s tra ks ind til Korso r! « Men inden man hav de
nnaet at liesvare dette Signa l fr a )llngolf« , he jste Tyskerne et nyt Signa l : »Jeg vil
se nde en Baade , Kornmaudor Evers gal' derefter begge sine Ski be Or dr e til at ode 

lægge fortrolige Papirer, hvilket bl ev del sidste Sig na l! der udveksledes mellem »111
golfe og »Hvidbjum ene .

Huns Overve je lser gik uri pua. a l ha n vel kunde ti ltvinge sig Passage med ~lngt .

da d e dunske Skibe var meget overlegne i A rtill eri. men at der da vildt' blive sa t
saadan nc Styrker ind fra tysk Side, at :Mulighec1en for at 113a svensk Ter ritorium

vilde "ære udelukket. Derfor skunnede han. at der endnu var en ri nge Chance ved
at fo rsage. 0 111 man kunde for handle sig til Rette.

Imidler tid a nkom fra (len tyske Minestryger et Fa rtuj med en talri g og stærkt
bevæbnet Besætning. En tY50k Obcrl cut na nt og 10·12 1\13no kom om Bord i »Ingc lfe,
ude n at der lilcv givet Skibets heva-bnede Besætn ing pna Dækkc t Or dre til at for-



»11Ig,olf«s og »Ht'idbjornell«S Overgirelse ·137

Ch r b ti flll vtttietm BlJCU ( r. 1 .R"~7 . b lev Sekun d 
l u jhmll l I Mari nt ' lI l{lOll, l' r cOIi l"l"hljtlllln t 1009
og li Apl llJn HJUl. li nn u du.e vn tes til Oelegsk up
Iu j n 11:11 1, J'onmuill tlur k op t Ol j n 1932 u g I\um lllnn 
d u r J9:ri• .-\hkl·c1 igrl i X nllth: 'Jg lIu ".1 PI' II, ion f ru
Xove uihe r l !II ;I,

F redl."ri k llempcl.lll r!Jf"/Iun (f. 11)9.i) g jll n lr. 'rj e
m-ste I )[ar l m '!il lll ll' ll 1932- :1:), vnr <:111'( fo r ~1 1I

r tne rutm stertets Ad llll t ll l ll rl!'ik on lor 19J5-1:!,
1, lr \" Kommnnd urk n phlj n HD!)" Ch e f ru r :tJh ' ld ·
hju l"lll"n < so ru Skll lroto ld bfor Kudl' ll fO t 1!1I:!. SIlIIlIlI"
Aa rt: h('r rllr Slw lr tldJ nW' ll IIl11 l1ortl JUlIl :lJnl;:o l( c.

hindre del . Sansnart Of ficer en var ua act op pJ.1 Konnnand obroen , go \" ha ll under

Trusel med Revolveren Evers en Or dre, hvoref ter det danske Flag og Komma nd u

tegnel blev nedhalet, og det tyske K rigsf'lng hej st Li f lyske l\lalroser. Derefter b lev

~Ingo l f«s Besætning afvæbuet.
Umiddelbart efter gik den tyske Baad over til »Hvidbjcm ene, som ble,' bordel

af en lysk Dæksoffi cer og ca, 10 bevæbnede illam l, ligeledes uden al der ydedes
Modstand, Da Kommaudcrkap tnjn Hempe l-I nr gensen havde se t de l danske F la g og

Delingscherens Konunand otegu hli ve str eget i »Ingc l f«. va r hun fo r saa vidt rr it

st ill et i sine Disposition er. id et hnn ikke længere vnr underl agt et hc jere Kommando.

tegn ; men fo r di »Ingolf'es Overgivel se var sket uden Magta nven delse. mente han.

a t mege t a lvo rlige og tun gtvej ende Gru nde maatte have været afgø rend e [or Kom

mander Ever s. og han liesluttede sig de rfo r til a t afvente IJet tysk e Fan u], inden lian

foretog noge t af afgorcndc Betydn ing.

Den lyske Dæk sofficer ga v ham str aks Ordre til , at Skiher skulde br inges til Kor.

su r, Skytset uska de liggores, Besætn ingen af levere sine Heve lvere. (let danske Flag og

Kommandetegn .nedhales og del tysk e Krigsfl ng sæ ttes. Kc uuna udcrka ptajncu prote

sier ede her imod og hævde de, a t lian ku n ku nde mo dtage en snudan Ord re fra 50

væ rns kom mandoen ell er Regeringen , hvortil den tyske Dæksofficer s,..orede, a t di sse

:\l )" ndighe(le r eksisterede ikke mere, og al .)Jod ::t:r. nd vur ltaa h lns. Hempel-J orgcn sen

be ordrede derp ac . a t de !oliI IelIe Krav skulde genn emfores. Vimpelen og det dunske



·138 Forsug IUUl at sæulie »l lI galf« og »Ilt~idbjo rllcll«

Flag nedhaledes og b lev erstattet med det lyske Kr igsf lag. K l. en. 10,45 stod Skole

del ingen med den tyske Minestryge r i Spidsen Nord paa mod Ko rser.
r s Ingol f« b lev der imidler tid lruffet Forber edelser til a l sænke Skibet i de n dyb e

Rende Nord for Vcugeancegr unden, og KI. 11,35 beordrede Komma ndu r Evers, a t

Sæn kn ingen skulde finde Sted ved Fyld nin g af Arn rn uuitio nsmagasiner og Fyrp lads

og ved Sprængning af en Bombe. .Men in den Sprængbomben, der " ar indsti ll et til a t

springe me d 15 Minutters Forsinke lse , havde virket, kræn gede Ski bet stær kt over,

ford i Vandet lob ind gennem de aa lmerle Bund ventiler i Ammuniti onsmagasinerne

og paa Fyrp ladsen . Dette bemærkede den tyske Besæuelsesoff icer, som let forstod,

a l Sk ibet var ved al bl ive sænket, og med Revol ver vil de han tr ue Chefcn til a t

standse Fyld ningen. Sk ibe l la a paa delte T idsp unkt med stærk Dagh ords S lags ide ,
næslen med Hoveddækket i Van d.

Komm and ur Evers hævdede im id lertid, a t han ikke hav de nogen Myndighed Li l

at give Or dr er i Sk ibe t, ef ter a t Tysker ne ha vde over ta get Kommand oen. og Jer b lev

nu hej st folgende S ignal fra den tyske Mi nestryger :

>lIvis Fyldning ikke slopp er stra ks, vil Sk ibet blive besku dt, og der vi! ikke blive givet Be
sætningen Lej lighed Lil at benyt te Funojerue.e

Yder ligere k ræve rles <ler sendt 10 Kadetter til Minestr yger en som Gidsl er, d er

vil de blive skudt, hvis Sk ibet sa nk. Kad ett ern e b lev imid ler tid ikke hente t, men der

blev i St ede t stillet IO ;Iland Ol' paa Du-kke t. T ysker en skod el Par skarpe Sku d, el

lige Ic run og et over »Ingc lfe.

1'03 Gr un d af disse Trusler og i Særdeleshed, fordi Tyskerne havde samlet Hoved 

parten af »Ingolfes Besætning paa Agter dækket lige over det Sted, hvor Sp ræn g.

bomben var anbragt, besluttede Kommander Evers a t lade Bom ben desa rmere og ut

sto p pe Fyldningen af Sk ibet. som derefter for tsa tte til Korser, hvor det gik in d i
Havn en K J. 13,.t.5. Besætni ngen bl ev st ra ks bragt i Land og in terneret.

Da man i »l lvid bjc rnene observerede, a t »Ingolf'« hegymhe <at k ræn ge over, va r

man klar over U~trdn i ll gen heraf, og Kommanderkaptaj n Hempel-Jorgc nscn fandt

derfor T idspunkt og S ted belejligt til a t sænke s it eget Fa rt øj. Næstkommandere nde
fik al tsaa Ordre til at sætte Sp rængbomben, der var an bragt i forreste Ammunit ions

magas in. i Cang med 15 Minutters Forsinkelse, og sa mtid ig beo rd re des Besætn ingen

til disk ret a t trække si g heil pan Agter dækket. Fø rst sent opdagede den tyske Dæks

officer. .a t der foregik noget unormal t, og da Ilemp el-Iørgensen foresl og! a t Far toj

erne skulde sættes i Van del, bl ev de lle forbud t. Han gik da, 4· Minu tter fu r Bom ben

sku lde springe, ned paa Agterdækket , hvor han meddelte Besæt ningen, a l Spræng.

ning var iværksat - en Efter retn ing, som Man dskabe t mod tog med k raft ige Hurra

raub. Endnu gik der to Minutter . San under rettede Hempel-Icrgensen <len tyske Dæks

office r, de r sammen med nogle Matro ser stod og s igtede pan Besæ tni ngen med Ma

skinpistoler OJII , hva d der vilde ske, og de refter beo rdrede han B~sæ tningcn til a t

springe i Vandet, siden T yskerne havde nægteL Tilladelse til a l sætte Fartojerne ml.

Man dskabet sprang ojeblik ke lig over Bord og svorri mede hort f ra Skibet. idel dog

nogle Bcfn lingsmæ nd , deriblandt Homp el-I ur geusen se lv. hlev til hage for det T il-



fælde, at Bomben ikke 5kulde spri nge. Inden ne~a:lll i llgen 8prang i Vandet , var del
dallske Flag hlevet hejsL agt er , meriens de t tyske Flng vajede und er Ganen. Klo 12

spron g [lnmhcn , og efter den krllft i ~e Eksplosion Il t dømme mna man form ode, III

Og Sll O en Del II f Ammunitionen er detcncret.
Da »Hvidbjom eue var ved at synke. satt e Io Kvan ermestre den ene og næstkorn

manderend e den anden Hedningsbaud i Vandet. T yskerne forlod Skibe t i en Il vel
baed. End nu medens :tHvidbjom ene flo d, men med Stævnen under Vand , svømmede
Sckedcuerne Kieler og Brinck samt Sokadeta splr ent Ir . W . ChriJlensen til bage til
Skibet. hv o r- de klatrede op ad Iler kæder ne og nedhel ede del tyske Flag. Herunder
skod T yskerne i Hva lbaaden med )Izu;kinpislol paa dem. men ram le ikke . Derefter
satte de l\lotorha adcn i Vandel, Ol; f ra denne og de cvrtge Fartejer bjærgedes efter 
lieanden den svummende Besætning. Desværre sank »Hvidbjc rnene saa langsomt, at
Tyskerne fik Lejlighed til att er at gaa om Dun l og nedhale det danske F log fo r paa
ny al hejse det lyske. FlJrst ca. % Time ef ter Sp rwugningen sank Sk ibet. Del knen
gede over pIIa Begbonls Si de, og Stormæ t og Agtcre nde forsvandt samtidig .

En tysk J eger ver imidlertid kommet rl l S tede, og lI f den loges :tHvidbjornencs De
sætn ing ombord. Fartojl"nle blev derefte r skudt i Sænk af Ja geren, medens Jen dan
ske ~sætn ing blev Ind br agt til Korser og interneret.

Senere blev :tlI vidbjornene hævet og bragt i Dok i Koeaee, hvor dens tidligere
næstkommanderende ved et Bellag om Bord konstaterede meget betydelige Skader,
ligesom det blev IOJtJluaet, at Tpkerne her .rom all e and re SleJer havd e $ljaalet,
hvad de kunde m 'crkbmme af private E jendele.

Del er a nfø rt erlkdlll Stede r Io rau, men kan siges gene relt, ul ogsaa del værne

pligtige Mu m/skllbJ Upt ræ,/en ," 'Cra ll var eliJemp!ariJk. Der udt'uUJ Ul>eral, I ver og

Dy~tig/u..J red .t/alcriellels Betjening, oS der mlrisln en Kampl)"Jl vg eft f rygtloJ/lcJ.
som meJ Rette kun Jlyrke Troen til c, fremtidigt daruk Værn bysse, pau ~rllt:p1ig.

l is dun~ k. Ungdom.

Ved Begivenheder ne den 29. Augtbl dnd .tes eller saaredea fulgende af Sov:rrnels
l'cnmfld :

Dr<l!l, t~:

I\laLh·Elev O. K. Husmusse n, paa Holmen (:tFyeIlOl ) .
Værnepligtig Ih ll. Nr . SilOS t:. It. Christensen. paa Holmen (»I\cflc).
Overko llslaLel K. n. Jensh r . pna Mid.lclgrundsCort.
Værnepligtig Hvd. Nr. ,:J9-l2 N. B. Olsen. fra :tP . 7e i N)'horg.
So\o jl llunt I j il lS. A. Ur lmer JCIT~ensen . fra. :tll ajenc i Korsar.
'Torpedo-Uuderkvertermester II C. Thomse n, fn >l1ajene i Korser,

Anilleri-Kvert enncsrer III K. E. AlIIlrcOlsen. Ira :tN ie l ~ Jucle i hdjorden.

r

I

t '

Saarede :

Snlojtuuut
S.. løjtnant I

II. I .. Praus,e, I HIII Hulmen.
i Hu . A. H. Wt~ ~ l e r gll :llI J. paa Ho tmen.
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V...tn~ J' 1igl ig Hn l. Ne. 16960 All_ Niel...." , 1'83 Ktlll~cl l1 ...l; rorl.
Solo jtnent I i Iles. O. Klneh, fra , M_S.Se i NlLorg.
Solojtnant I i Iles. IL A. Iørgensen. (ra »P, 4e i :'<r:,-h Hl;_
Kapte jnløjtn ant K. V. Dam. h il , Sprillgerene i Korsør .
åletr os-Krarterrm-s ter I. \'. V. Jergen..rn. (ra :tNiel.. I ucle i Iseljord.
Artill u i-Elev J. Mortensen, fra »Niels Juele i Iseljord.
Værnepligtig Hvd. Nr. 5516 Foldbjerg Jeppesen. frll »Niels I ucle i Isel jord .
Værnepligtig ll vd. Nr. SI76 O. Petersen. frn ,Nid ~ l ud « i Isefjo rd.

VII
Fra lien 29. AugU!\1 interneredes Scvæmets Personel under t}"sk Bevoglning. ho

ved..agel ig paa Holmen. Da Underbrin gelsesfo rhol deue imidlertid her vnr ganske
ulilf rcllsstillelllle, særlig for det ta lrige vwrllcpligtige Personel. ordnedes det ef ter
nogell T ids Forlob snnledcs, nt en De! indlegeredes i K.n.·Hallen vs en Del i Ler
grnl·svejells Skole. Iren 9 . Uktabce hjemsendtes de l':rrm'l'! iglige og en. l li ge efter
Sovæme ts Bera l i llg~m ,l"l1l:l , idet eJe semtldig lII odlO~ Forbud imod at bære Unlfo rm.

Den 30. August modtog Viceodmirnl Vel/cl en Skrivelse fra den tyske Admiral
lVur m blleh, hvo r i denne meddelte. at lIl llI l'"~ .•{mzme Ullf.: tog nlle dall.s1ce Fartø jer
o~ alt Krig.•ml/ter id. der liUlI/rte den films"': Fluude, i Brug [ar ./ell ,)'ske ,11" rine.

Hlln tilføjede, nt den dnnske Slals Ejendomsret ikke blev la-rørt herved. os bad Vice
admira l Vedel udpege befuldrmr-gtigede Hcp rn's cn t ll ll l . ~ r ti l at Iorestnn Overlev erin
gen Itu dansk Side.

Vicellllmirnl Vedel svarede herpna i 1'11 Skrivelse, nt han lug Meddelelsen lil
Eflcllctlling ; men da den meddel te t)·511.e Gverkommendobesl utning vnr en eenaidig,
alene pan M3@: t hvilende Afgorelse. saa han sig ikke i Stand til Ilt I)aa l ;rg~c So.
rærnets Personel a! medvirke aktivt ved Overleveringen.

Som en yderligere Konsekvens Ør Begivenhederne 11.·n 29. August forl angte Ty.

skeme nt evertege Orlo gsværftet. EIter lange f orhandlinger ~kabt~ en Ordning. der
5 0r lm..crcr pao en bindende Erkl e-nng fra J en tyske Kr fgsmarlne over for del dan
ske Udenr igsministerium, indeholdende Iclgcnde 8 Punkter :

I) Denske ".kjd..r 3b l ha. c Forl fillHet Ir lllr 11-. ". '

2) Der ma. ikke in<l luilLflcs t) fb Kt i ~ <.kil) mr n kun d.i1e t~kc Ski l,,~ lil Ilepnra tion,

31 Der maa frll Iy.lc S ide ikke rcj5CS Kru I>ln A. (,j.le n'l"fl Il:r.-nin.: d k r n epan lio" a( s:rn·
kede denske Kri(:...kilJe.

4) Ty~k Srrej kef" t1", d lIldder 0~'\fI 1I lor Orlnl:' . ",rF! rl .

51 Lilli Oll Pensien fnrhliver MlIl hidlil.

61 llo'·erl"ll<.<l ..mmelser melIelIl I )·~k V., d lllcdclse og !lilli-k Personel søges . f"jort ni de
" ompelcnle dl l1_h M)" dit h..,I..r.

1) Der ..il ikke bli.e W!;! d .obt Kop ital Io, ,, ~k R""n i"ll i dl,,~kt Krom·r.

81 Det er den Il, ke Kri!,,,,,,,,.in ... Il r n";!!1 N"ne<! ..et! Kl i l': rn ~ Ol'hnr U tilhagtr;i.e Orlolll
T:l'rflcl Iii d"n dln_"t 5 111 dltl lorciit"r;....de I n",n larli ~lr r.
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O I'I"rcl/ slw nut 1l?l/flJre w /e O r/ogsl 'ærj fet HI
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Il.. d~n ',,'d ne " ,,,, r/ t r ll/U lt f f rø .,\'ldJ J ud . II0l!le D.l! ~ . ~n~u J"rdfr,'~Ju p.... B j'l'~bJ~ rf Klr k.._
ti .. .. ..,' . r ..IIlI... lI.. n III G r" ~"l ar lili Ch~r. u~r t ur 'lt}~l.. Thll~r h,"l uUco .r 1 ,, 1 ~ n1~ rl a " . '-1M Sa ' l! _
n , Il,.d S lotlh~U . .. " , I. U... m .. " I "r ..11>. 11.,.. d.... " . , I.... . L.. 1l,lu,.,ul .., IO"" " " '" I m .. Ile hu".
l up . e F ...II..c .." T .. k (.., .. , .... 1I.... , l .. , .. :.'l.I, ,\ IIIl" ' 1.

Ef ler Ilt det va r godkendt, at Orlogsværft et og Malerielill!'llC:k t ionells Ingeniører
" ilde "ære at betragte som milit ære. sea tie ikke kunde tvingt"! Iii al paat age sig <I I

viderefure Værfte t for Tyskerne. hle v Værft sledelsen overg ivet lil tj-ske lugenlorer,
og \'ærfLet selv etablere t som en Fi lia l IIf Howal eilswerkc i Kiel.

Som a lle relle t idligere anf'lIt var [Iverfeldet I,oa Hær og Fluo.Je den 29. Augu,t
19 13 et eklumnt flrwl pe/ll O llef t'mkmm/t'II flj 9. A prll 19 JO. Ceneral v. /lamlfh ,1
udtalte den 29. Augus t Kl. 12 ved et Mede, han havde med e1et danske Politi s Le
dclse, ut elen da nske " ær og Flulldc havde Iorberedt sig paa ut slutte sig til CY('I1 

111(' l le lnvusioustrupper, ug ut dett e vur Aa r~ll!! el1 Iii J eres Afvlelming. Fra 9. Ap ril
19·10 hur der imidlertid u\Jrig fr a tj-ek Sidt: va-ret rejst nog en berettiget Kla ge over
J e denske Værns Loyal itet i Gennemfø relsen af Overenskomsten. Nnaf mun fro tysk
Side afvæbn ede den danske Ha-r og Flande, skete del i Ic rs tc Hække fo r derved nl
frata ge vor Rege ring ethver t ~ liddel l il ål odstand og bibri nge deu Forsteae lse af
dens fu ldslændige :\Iagles lushed. ' lell de rmest var det utviv lsomt T yskerne magt
pas liggende at hi llllre de I l a n~kc Vaul.en i ut findes (lila ' Iu, ist ilmlern es Side ved deu
Invasion, eoui :i< Herr"fu lkd c .Ia a llen".le loe:'} lIIh~ Il t h H;le. Enllclig er der Ingen
'fl'h l om, a l \'lIfl' VUIII ~'1l up: 1I, l fII ~ llI i ll 1! s gl' t1 sla rllle var e t H:lkumnlen t Su ppleme nt
fo r den tyske Hær, l igL,:!; UJIl .I~ ,tanske 1 ) r1 o~s sk i"e ;.:inerl hur tigt ,-iItIe have fundet

akt iv Alll'endelse i ,len I) l>ke "r i~~ m(lri ne. II\'i~ Ile ikke "ar hlew t !'ænket og odelll.gt.
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4-12 El oksem pellosi b rutalt og g em ent /lr,gh ohlsall f5r cb

De danske Værn , der ved Overenskomsten uf 9 _ April 19 ·10 var nedbragt til e l

Minimum, var ingen virkeli g Trusel for den langt overlegne Besæ ttclsesha-r, saa

del upro cokerede O"'t:rju(.d den 29. Augwu lmn kun betegnes som et i Historien
eksempe llost brutallog ge m t:ul RrlgJlO1JsulIgreb, Jer altid vil biice stanende .~om ell

Skæ mlsel for lysk Mil ilær..
Besætte lsens Aar har "æret tunge for det de nske Folk, og muu maa ha abe, at der

af denne huarde Skole maa være vokset Forstenelsen uf, hl'ud det betyder at IW I'C
el stærkt Forsrar. Jo stærkere Værnene er, Ue3 stnrr c er Regeringe ns Handl efrihed

i en vanskelig Situation.
Forsomre, som baade Hær og Flna de var VCII denne Krigs Udbrud, maatte den

logiske Konsekvens bl ive den Besættelse a f La udet. vi fik den 9. April 19'10 
netop med rlen Motivering, al Danmark ikke selv var i Stand til at forsvare sin Neu
tralit et. At Paustanden var rigtig, beviste Tyskerne ved den Lethe d, hvormed Be

sættelse n blev gennemfort. Den Sta uning-Munch'ske Regerin g havde ikke tilladt

noge n In dkald els e af Si kringsstyrke eller GennemforeJsen af undre Foran staltninger

til Landets Fors var, skø nt en Storkri g rasede lige op til vore Grænse r. San ve) Hen

synet til egen Sikkerhed som Hensynet ti l Neutrali tetens Opreth oldelse pua dansk
Terr itorium krævede dette; men Danmarks Stats- og Uden rigsminis ter kunde ikke

eller t'ilde ikke se, hvilke Farer, der mU3 11e tru e et Lund, som end ikke viste Vil je
til ut fOf5\'UrC sin Frihed .

Dverul t viste del sig, al Værnenes Personel , og herunder ogsaa hele del vær ne
pligfigc Man dska b, med Begejstrin g. Mod og (Hf'crv iljc vil de hove taget Kampen,

selv under de mest uli ge For ho ld. Det var ikk e Væmenes S I,)-ld, al de ikke hlev sal
ind i en naturlig og ærefnld Friliedslmmp , Sky lden m33 alene til skrives, a l Hege
ringen ud fra cn daarlig Samv ill ighed med Hensyn til Værnenes Stureelse og Udrust.

ning ikke turde tage Ansvaret fo r al anvende dem.

En Forsva rs- og Uden rigspolit ik fortsat pau samme Lini e er ikke væsentl ig bed re

end en fuldstændig Afrustning, I begge Tilfælde vil Danmark med omtre nt lig Sik
kerhed i en kommende europæisk Krig bl ive still et i den samme S itua tion, hvo ri det

har været i Besættelsens s idste Aar. Men man tor s ikkert gan Ild fra. at det danske

Fo lk er blevet klozt af Skude.


