Flådens Sænkning 1943
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I sensommeren 1943 var den danske flådes
største fartøj, panserskibet Niels luel, på
uddannelsestogt i Isefjorden. Den 29.
august om morgenen slog den tyske
besættelsesmagt til.

TEKST: SØREN NØRBY

Panserskibet Niels lue' fotograferet efter
dets modernisering i 1936. Da 2. verdensk rig brød ud, var skibet allerede forældet.
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t ioner fra mod st andsbevægelsen . Oprører blev til sids t for
e n 9. april 194 0 blev Danmark besat af
tropper fra de t nazistiske Tyskland. Trods
mege t for bes ættelsesmagten, der den 28. au gus t st illede
besættelsen var Danmark og Tyskland ikke
den da nske re ge ri ng et u ltima tum. T yskerne krævede,
at regeringen ø je blikkelig t indfo rte mod efo rbud fo r
i k rig, og de t betod bl.n., at den da ns ke
mere end fem personer samt st rejkc -, forsamlings- og
regering fon satte med at fun gere og ligeså
ud gan gsforbud og død sstraf for sabo tage. Det ville den
den danske bær og flåd e - der dn g ikk e
dan ske reg ering ikk e gå med t il. Det medførte, at t yslæn gere sku lle forsvare de dan ske grænser. Den opga ve
ke rne n atten m ell em d en 28. og 29 . aug us t iværksatte
overtog besættelsesmagten .
Operation Safari , der - trods mod st and fra den tysk e
I m idt en af apr il 1940 begy ndte brit iske fly at nedk aste
miner i da ns ke farvande, og trod s intern m odvilje blev
flåde - om fattede en af væbn ing a f både den dan ske hær
søv ærnet pålagt at st å for minestrygning i dele af de mine ng flåde. D en tyske flådel ed elses modst and sky ldte s, at
rede farv an de. Fø rst væg rede so værdet dan ske sovær -ns minestr-ygnin g
va r af sto r betydning. E fre r folge nde
ne t sig ved at skulle st ryge rute n melm åtte ty ske rne så ledes ove rfø re e n
lem Korsu r og K yborg, da den ogs å
blev hru g t t il t ra nspo rt af t ysk krigsm ængde skibe og ca. 2 0 0 0 m and til
dan sk omr åde for fort sat at hold e de
mater iel, men efrer ar t re Storebæltsdanske farva nd e farbare.
fær ger var blevet minesprængt, gik
man med t il at udfo re strygn ing en .
fter udleveringen af rc r pedob åResu ltat et bl ev, at dan skerne st ro g
dene i 194 1 vidst e den danske
de o sr-Zve srg åcn d e fo rb indel sesveje
flådes ledelse, at den dag kunne
me llem J yll and og oeme, mens ty skom me , hvor ty skern e kræve de flere
kern e st rog de no rd- ssydg åen de ruter,
skibe eller sågar hele flåden ud leverer.
der var vig t ige for deres t rans po rt t il
Flådcris chef, viceadmiral A. H . Vedel
og fra l\"orgc. I begynd elsen af 1943
m åt te sove rnet im idle rtid bø je sig for
havde der fo r g ivet ord re t il, at hvis
det sket e, skulle skibe ne ent en søge
tys k pres og gå med ti l også at stryge
neut ralt svensk territorium eller, hvis
de nord -rsyd g åen de ruter. Derudover
dette ik ke kun ne lade sig gore, sænhavde søværnet fra oktobe r 1940 fået
an svaret for den sø værts del af kystkes for ikke at falde i fjend ens hænder.
Den 49-årlge kom mandørkaptajn Car1
Blandt de m est dramatiske epi sohevo g tu in gen mell em Da nm ark og
A. S. Westermann (1894-1947) på
broen af Niels l uel den 29. august 1943.
Sverige, der skulle forbind re illega le
der fra tlåd en s sæn kn ing var pansersk iber N iels l nels forsug på at nå fra
rejser m ellem de to land e.
Som mod ydelse fik sovær-net lov til at fortsætte udela n Isef jorden [il svens k område. Nids Inel var med sine 3 8 0 0
nelsc n af nyt mandska b. De ty ske kra v va r do g skrappe,
to ns og IO 150 m m- kanoner båd e den største og kraftigst
og skibe ne måt te ku n sejle i udvalgte farv ande: Sm ålandsbevæbnede enhed i sø værne ts tal. Dagen s beg ivenhed er
far vandet , lsefjo rdc n og - for ub ådenes ve dkommende sku lle dog vise med a l t ydel igh ed , at Niels Iuel designet
og bygget und er r. Verden skrig - i 1943 var fo rælde t og
M ariager Fjord . Endvide re måtte kun kystbevogtningens
af t vivlsom mil it ær værdi.
skihe sejle o m natten , og a lle sejladse r skulle meld es ti l de
ty ske myndi ghed er mindst 48 timer i forv ejen.
Den '9' augus t 194 3 lå Niels lud i H olb æk i bunden af
Isefjorden . Skibet og det s 323 man d sto re besætning var
I fodret 19..P tvan g tysk erne den dan ske regering til at
ud levere Håden s seks mest moderne torpedo b åde. Udlevcpå udd annelsestogt, hvo r værnepl igt igc og ele ver efter
læret iden på søvær ne ts skoler nu
rin gen var et æres tab for søværnet
og ødelæggende for person ellers
skull e lære, hvord an man begik sig
mora l, men trod s uti lfreds hetil sos. Togtet var ind ledt den 16.
augu st og sku lle efte r planen have
den blev regerin ge ns ordre om
varet til 24. septe mber.
ud leverin g ud fort ti l punkt og
Om bord var stc m n ing en
pr ikk e. Udl ever ingen skete på et
spændt. Alle var klar over, at notid spun kt, hvor det så ud t il, at
Tyskland ville vinde kri gen , og ingen i søværnet turd e
get var i gære, og skib sch efen . kommando rk aprajn C .A.S.
Wcste rma n n havde givet ordre t il »sk.erpcr bered skab »,
der for tage an svar et for en ødel æggelse af torpedobådene
- e t skridt , der ku n ne have fået samarbejdspol itik ken t il
hvilket bl.a. indeb ar, at der ikke var blevet givet land lov,
at bryde sa m men . Søvæ rnets lede lse blev im idl erti d enig
og at skibets mas kineri lå på 15 mi nutter s var sel.
Ved hal vfemt iden 0 111 morgen en mo dtog ma n signal fra
0 111, at 111 :111 ikke ville accep tere endnu en lignende ud lefl ådens ledelse 0 111 fø rst »skærpet beredskab», umid delbar t
ver ing af fx Hå dc ns ubåde.
I sommere n 1943 blev D anm ark ramt af en la ng ra-kke
efter fulgt af »alar rnt ilst and». Da mpen blev straks sat op
urol igheder , st rejke r og en stor st ig n ing i antallet af akpå a lle ked ler, og der blev g jort » klart skib», dog ud en ...
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"Den 28. august
stillede besættelsesmagten den danske
regering et ultimatum."
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... br ug af hornsignal , da man ikke
e nskede at vække opmær ksomhed .
Under klargori ngen til » klar t skib»
modtog Niels lnel så o rdre n: »Scg

•

NIELS IUELS RUTE : 29 .9 .1943

sven sk terr-itorium » .

ejret natten mellem den 28.
og 29 . august var elendig t
med regn , hård blæst og
h øje bolge r, og det viste sig svært

V
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augu st var min efelte t end nu ikke p~\
plads. Rygtet om min ern e var dog
no k t il at op nå den enskede effekt.
Skibschefen ga\' ordre t il, at ,Vie/j'
Iu el sku lle ligge st ille ud for H unde sted og afve nte orlogskap tajn
Pon toppi dan s a nk omst og C~1. kl.
08.40 sto ppede skibet lidt nord for
h avnemundin gen .

K I. 08.05 havde den t yske ledel se imidl ertid mod taget besked
om, at Niels luet var ved at forlade
skibet lå for tejet til. For st kJ. 06.40
stod skibet ud af Holbæk havn med
Isefjorden med hoj fart. De beorkurs m od Hundested . I ler fr a ville
dred e skibet sto ppet, og k l. o HSS
Westerrnann dr eje styrbor d og lade
dy kk ede en Stuka ud en vars el ti l
ca. 3 0 0 m.hojde, afgav en salve med
som om, kursen va r sat mod Københ avn , indti l man n åed e nord for
ma skiriskyt s og kasre de de refter to
Niels luel blev forhindret i at forlade IsefjorGi lleleje , hvorfra skibe t med ho 50 kg. bo mb er, der faldt ca. 30 m
den af tyske bombefly, der angreb to gange,
inden skibet vendte om mod Nykøbing Bugt.
jesre fart ville søge mod neut ra lt
fra skibets sty rbord side. Bomberne
svens k om råde.
var t idsinds ti llede og detonerede
Aller ede kl. 0 6 . 10 \'3 r en ty sk flyvem aski ne Hojer hen over
nogle sekunde r efter, at de havde ramt vand et . Ek splosioNiels Ittel, og da man ved halv ni-t iden nåede Hu ndested ,
nen var kraft ig og kaste de vand og mud der op i en højde
på ca . 50 m. Rystel ser ne medførte omfa t tende skader o m
kredsede 3-4 tys ke bombefly aftypernej U- HHog H E-II I
plus 2-3 JU-87 Stukas rundt om skibet. Fra en dan sk kutt er
bord i Niels luel, hvor bl.a. hele J et elektriske system i fler e
stat ioneret i Hundested fik chefen for ..Viels luet med 0101" minutter var ude af dr ift , og skiber således mørk lagt .
sclampe besked om , at tyskerne havde meddelt, at de havde
Komm andørkaptajn \Vesterman n havde givet ord re t il,
udl agt min er ud for Isefjordens mundin g, og at flåden s
at skibets luftskyt s ikke mått e skyde uden dir ekte ordre fra
ledelse samtid ig havde sendt ordr e om , at Niels Iuel skulle
ham, og t rods det netop gennemførte bombeangreb gav
han ikk e ordre til at åbne ild. H an betragt ede ikk e bombankre op og afvente den danske orlogskaptajn Pontoppidan.
der med tysk fly kom fra København med nye ordrer.
n in gen som et direkte angreb, men mere som en advarsel
Miner ing af ud sejlingen ved Hu ndested ind gik ga nske
0111, hvad der ville ske, hvis Niels luelforlod Isefjord en. Det
rigt ig t i de t yske planer for Ope ration Safari, men de n 29 .
er dog værd at bemærke, at in tet i de tyske kilder ta ler for,
at få Niels luel ud fr a de n kaj, som

Ayangrebet på Niels luel ca . kl. 09.35. De to bomber
detonerede tæt på skibets bagbord side . Løjtnant
Boms, der så angrebet fra den nærliggende kutter
P.37, udtalte, at bombernes sprængsøjle var så høj
og bred, at Niels luel var helt dækket i højden og kun
stævnen kunne ses.

at angrebet kun var ment so m en advarse l. We srer marm
gav nu o rdre til , at kursen skulle ændres t il stik syd, så
tyskerne ikke ku n ne f;l det fejlagrige ind t ryk, at man var
p.l vej ud af fjorden . Under d rejet blev skibet igen angrebet,
den ne gang med maskin skyrs. og nu åbnede flere af skibets
luftværnsskyt s ild uden at W esrerman n havde givet tilladelse. Inelen or dr en o m at indsti lle skydningen kom, nåede
man dska bet ved luftv ærn sskytset efter sigende at ramme
og beskadige et af de tyske Ay, men samt id ig havde ilden
fra de tys ke fly såret fem besætningsmedlenuu er ved en af
Niels lnels luftvær nskanoner. lVester man n valgte derfor at
beordre besætn inge n under dæk for at beskytt e dem mod
ilden fra de tyske flv. og trod s flere ang reb i de folgende
tyve minutter blev ilden ikke besvaret fra dan sk side. Efrerfolgende taltes over 10 0 skudhuller i skibets dæk.
Fra kl. °9. 20-°9.3 5 var alt roligt, og over raske lsen var
de rfor stor, da et tysk fly igen pludselig angreb Niels luet.
Skibets I. art illeriofficer gav efter fo lge ndc følgend e beskrivelse af ang rebet:
-c

Kl. (a. 09 .35 O1lg1"Cb et bOlllbduft-

filrtø) f ra bl/gbo rds side. [...] Der
biet' kastet to stiære bomber; der
få ldt ({J . 25 m eter tuers om bagbord ud f or agterktm tt'1J af komnmndobroen. Bomberne m/J tie r e
detoneret nærlig III/der skibet.

sin, placeret i hunden, oplevede værnepligtig Otto Ludvig
angrebet således:

De to bomber f aldt tæt red skibssiden. Den ellegik i nandetkun
-1- 5 m cterjra 7)fJ1'CJ annnunitionsnraoasin, Lidt efter /ml der to
roldsom me brt/g. Nu t roedeJeg. at det uar sket. Detona ti onerne
ligefh'm løftede os op fra dørken. Hele skibet blev genl1CIJl1"ystet,
ol{ v i borte ladn inger ne og att det IfJ.I'e falde netl [ ra bylderne.
Beholdere med og ude n detonatorer rutschede ben ad dørken.
S amtidig gi k lyset ud endn u t!I1 ga ng, og vi m.erkede ski bet
k m'uge sterkt OiX1:

fter dett e ang reb gav \Vcster man n ordre til. at luftværnss kytset igen skulle bemandes, og an gr ibende
t yske Ay engageres, men Acre an gr eb udeb lev. D et
var heller ikke længer e nudven dige, for det andet ang reb
havde reelt sat Niels luel ud af spiller. Skibets I . artilleriofficer beskrev skaderne s åledes: »T orpedoerne gik i gang
i ro rene, damp en sto d op af sikkerhedsve nti len, skibet
krængede stærkt over til styrbord
og druknedes næsten i v~1I1d fra
bombencdslagene.» Derudover
sprang alle vandtætte skotter læk,
sidepa nseret i bagbords side blev
trykket ind, ildled elsesmater iellet blev ødelagt øg skib et f k en
mind re læk i forskiher. Skadern e
viste tydeligt en række svagheder i
Niels Jue1s design , og at den teknologiske udvikling, der var
foregået i skibets 25 års levet id, havde gjort skibet forældet.
Ko rt efte r ankom en t ysk vandflyve r med orlogskaptajn Po ntopp idan . H an medb ragte nye ordrer til
kommand o rkaptajn \ Vcsterman n, der lod, at Niels luel ...
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"De to bomber faldt tæt
ved skibssiden. Lidt
efter lød der to voldsomme brag. Nu troede
jeg, at det var sket."

Deton at ionern e fra de to bomber, der efterfølgende blev
vurderet til ca. 250 kg Iwer, \ ' H ekst ra kraftige. da Niels
Iuel befandt sig på forholdsvis lavt vand, og selvom ingen
af bomberne ramte skibet, var de tætte forbiere nok til at
beskad ige skibet stærkt. I skibets ene arnmunit ionsmaga-

Panserskibet Niels luel

* Bygningen af Niels luel blev påbegyndt 11914, men pga.
1. verdenskrig blev skibet først søsat i 1918. Oprindelig var
det tiltænkt en armering med to 305 mm-kanoner, men leve ringsproblemer pga. krigen betød, at det måtte ændres til ti
150 mm-kanoner. NJels luel hejste først kommando 11.923.
Trods den omfattende ødelæggelse af skibet lykkedes
det efterfølgende tyskerne at bringe Niels luel flot, og fra
september 1.944 kom det I brug som tysk skoleskib under
navnet Nordland. Fire af skibets 15 cm Batars kanoner blev
flyttet til Bangsbo Fort ved Frederikshavn, hvor de stadig
kan ses . Ved krigens slutning blev det den 3. maj 1945 af
sin egen - denne gang tyske - besætning sænket i fjorden
ud for Eckemtdrde. Hovedparten af skibet blev efter krigen
bjærget og solgt som skrot, men dele af Niels luelligger
stadig på bunden af Eckernforde Fjord.

Type: Panserskib
Længde: 90 m Bredde: 16,3 m
Dybgang: 5.2 m
Deplacement: 3800 tons
Fart: 16 knob (6000 HK)
Besætning: 323 mand
Armering:
10 x 150 mm. 1/4 5 Bolors
. 2 x 57 mm salutkanoner
2 x 40 mm Lj60 antiluftsskyts
10 x 20 mm. MK antilultsskyts
4 x 8mm RG antifuftsskyts
2 x 45 cm undervandstorpedoapparater.
Røgudviklingsanfæg.

FLADENS SÆNKNING

Niels lue/s besætning venter på at blive evakueret fra det ødelagte skib. På linje med besætningerne fra resten af fl ådens sk ibe

blevartilleriskibets officerer og besætning efterfølgende interneret på Holmen.

... skulle for blive opankret ved Hundested ind ti l videre.
Det stod klart for Wcsterrnann at på trods af, at ordren
har chefen for søværnet, vicea dmiral Vedels underskrift,
var den reelt skrevet af de tyske besættelsesmyndigheder.
\ Vesterman n mente derfor ikke, at han var for pligtet t il
at følge ordren . Samtid ig var han klar over, at hans skib
var blevet kraftigt beskadige t af de ty ske bombeangre b.
At n å Sver ige var derfor ik ke længere mu lig t og et forsøg
ville høj st sa ndsy n ligt ende med en sænk n ing af skibe t
med mange døde og såre de blandt besæt ningen til følge.
W esrer m ann beslut rede der for at sætte Niels111('1 på gr und
og ødelægge sk ibet.
u rsen blev sat mod sydvest, og kl. IO.48 tog Niels
Iuel gr unden med ca. 16 kno bs fart. Da skibet var
sat på grund, lod W esterm ann ankeret gå, ug det
tog de tyske fly som tegn på, at skibet i ove rensste m melse
med ord re n fra Pon topp idan havde ankret op. og tie forlod
derefter området.
På lin je med resten af flåd ens en heder var Nids lnel
udstyret m ed en sprængbombe, som skulle tjene til at
odelægge skibet i netop en sit uat ion som denn e. Bom bens
tændpatron viste sig im idlert id ikk e at virke, og Wesrer marin gav de rfor i stede t or dre ti l en manu el od elægpelse
af skibe t. A m m u ni tio ns rnagasine rne blev sat under van d,
og søv enriler ne i m ask inr umm cne ødelagt . På lidt over
en tim e tog sk ibe t ca. 2 500 ton s vand om bord, hvilket
fik det til at sætte sig go dt fast på hund en, sam tidig med
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at saltvandet odelagde maskiner og andet udstyr. Imens
odelagde mandskabet skibets udstyr, og skyts, håndvåben ,
ammunition, afstandsmål er og andet blev smidt over bord.
Som et besætningsmedlem efterfølgende beskrev det:

So kom ordren om at gore Niels IUc! llkilm pd)'g tig . og det var
et Jørgelig t sk uespil, S011l blev nt/let op fo r os de n.esre tim er.
De store kostbare kiler til 15em ka nonerne gik udenbords, og
nronomctre, konta kter; v iser e, ja alt blev odellIg t. Alle vore
Il11fi l liftJk)' tskimo u el; 40111111, 201ml/

og 8111111 gi k JI1111111e v ej

stmnn cn tn ed ammunitionen , Vi, S01ll bor te fi l på cent ra len og
ildlederstnt lønern e vids te og.w]. hvor der 7.)111' nogct Ilfv,crtii, og
artillerianl.egget ti! 2 mio. lcroner. som Niels lucl Ji'(' i 1935,
blev toralt mie/ligt. A t der stod vand i centralen b-emmede os
ikke. Vore karabiner blev brugt som keller og bajonetterne J0 1ll
brækjern, intet blev sk ånet. Alle vore IJilT1dvl1bell J0 1ll karabiner og revolvere bteu .V OI·t ubrugelige, idet låsestolene blev
sumlet i spande og vippet O1'er bord , t romlerne til retoluerne
gik samme 'Fej. Konnnnndobroen med telef oner; La ril1gafollt' r.
k011lp1lS, ekkolod. rat m .11I. blev betler ikke se ånet , kort sagt.
alt bleu ødelng t.

Denn e omga ng »pat r iotisk vanda lisme «, som et af besætnin gsmcdlcm mer ne senere kaldte det , skulle gnre sk ibe t
ubr ugeligt for tysker ne , og den amm un it ion, der var sm idt
overbo n i, gjorde det efterfølgende besværligt for tyskerne
at hrin ge skibet flot.
M en s od clæggclscrn e sto d på, fik besætn ingen lov ti l at
tage for sig af den om bor dværende forsyni ng af mad, dr ikke-

var er, tobak og an det fra skibets beholdn inger, S3 det heller
ikke sk ulle falde i t yskernes hænder. Under krigen var disse
ting rationeret , så det var meget populært, at besætningen
for første ga ng i umi ndel ige t ider ku nne spise brod med fx al
det sm ør på, de or kede , og r yge alle de smøger, de kunne nå
Samt idig blev de fire hård est sårede besætnin gsmedl em mer sejlet t il Nykobing Sjælland i skibets moto rb åd, hvor de
straks blev bra gt til byen s hospit al.
D e tre af dem overlevede, men art illerikvartermester H .E . And reasen V <1f så hårdt såret, ar han den
2. september afgik ved døden.

"Der gik dog endnu
en dag, inden en tysk
styrke kom om bord
på Niels luelog tog
besætningen til fange."

ent på eftermiddagen fløj
t yskern e endnu en dan sk
soofficer, kapt ajnløjtnant
O verbye, ud t il l\Tiels Inel. H an medhragte ordrer om, at
skibe t sku lle afgå til København under eskorte af en tysk
torpedobåd, der ventede ud en før Isefjorden. Overbye blev
dog hurtigt gjort opmærksom på, at skibet ikk e var i stand
til at sejle til Københ avn , og han måt te derfor returnere til
København med ufo rr ett et sag. H er medbrag te han et ø nske
fra \Vester mann om, at Niels luels besæt ning snarligt skulle
blive eva kue ret fra sk ibet, da der ikk e læn ger e var mulig hed
for at lave m ad om bo rd , og hove dpa r te n af besætn ingens
sovepladser var oversvommede. D er gik dog end nu en dag,
ind en en tysk st yrke kom om bord på Niels lue! og tog besætni ngen ti l fange.
Angrebet på Niels Inei ve r en af de få direkte kamphand-

S

Efter det mislykkede forsøg på at
bryde ud af Isefjorden, blev Nie/s/uel
sat på grund ud tor NykøbingSjæl·

land og ødelagt af bes ætningen.

lin ger den 29. aug ust 1943. Statu s for den danske flåde efter
Operati o n Safari var, at af flåd en s 50 skibe og far-tojer var
de 32 blevet sæn ket af egen besætning. D e fleste på Hølmen i Køben ha vn . Fire skibe med i alt 19 officerer og 78
befalingsmænd og me ni ge n åede t il Sver ige, hvor de senere
kø m til at udgøre kernen i D en Danske Flotille. Blot ' 4
skibe blev erobret uskad te af ty skerne, og ingen af dem kom
t il at spille no gen st ørre ro lle i den
videre tys ke krigsfø relse.
Alt i alt ko sred e det tyske angreb søværnet sek s døde og I I
sårede, mens 258 officerer og
296 1 befalingsm æn d øg m en ige
blev ta get t il fange. D e ty ske tab
er ikk e kendte. Den t yske N azileder Heinrich Himmler for søgte
efte r folgende at overtale Hitler til at tv an gsud skrive de
t ilfan geta gne danskere til tjene ste ved Ø stfronten, men det
blev beldigv is ikke til noget, øg i lø bet af oktober t943 blev
de int ernerede danskere fri givet . Efter løsl ade lsen fra interneringen gik en stor del af flådens personel ind i mo dstandskam pen mod den tyske bes ættelse af Danmark.
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