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I næsten to århundreder - fra 1806 til 1990 - udgjorde bestræbelserne for
at danne og afgrænse en tysk nationalstat et af de største europæiske
sikkerhedsproblemer. Overordnet set var grænsedragningen mellem
Danmark og Tyskland ikke det største problem; alligevel måtte grænselandets befolkning gennemleve tre krige, før det lykkedes at finde en
acceptabel løsning. Danmark deltog som krigsførende part i de to slesvigske krige 1848-50 og 1864, mens det lykkedes at holde landet ude af
1. Verdenskrig 1914-18.
I alle tilfælde spillede den danske flåde en betydelig rolle. Opgaverne
var meget forskellige, og der foregik selvfølgelig betydelige operationer
i andre danske farvande end Lillebælt; men i anledning af den danske
flådes 500-års jubilæum har vi fundet det væsentligt, at sætte fokus på
flådens indsats i den vandflade vi næsten kan overskue fra havnemolerne i Assens.
Museerne på Vestfyn

Flåden under de slesvigske krige
Under begge slesvigske krige var det flådens opgave at
blokere de nordtyske havne, holde de danske farvande
fri for fjendtlige fartøjer og understøtte hæren ved flankeoperationer samt gennem transport af tropper og materiel. Den slesvig-holstenske oprørsregering havde kun
en meget lille flåde til rådighed, så danskerne kunne
under Treårskrigen være sikre på overherredømmet til
søs. Under krigen i 1864 var situationen lidt anderledes.
Her blev det hurtigt en af flådens vigtigste opgaver at
modgå en eventuel østrigsk flådeindsats. Frygten for den
østrigske flådes ankomst blev til virkelighed, da den
store østrigske flåde sendte en eskadre til Nordsøen for
at bryde havneblokaden. Det endte ud i det berømte
søslag ved Helgoland, som resulterede i en dansk sejr.

søhavnene. Blokaden var iværksat både for at lægge pres
på tyskerne gennem en begrænsning af handlen i havnebyerne - og for at holde tyske skibe tilbage. Tyskerne
forsøgte flere gange at bryde blokaden, men uden held.
Under Treårskrigen gjorde blandt andet fregatterne
Havfruen, Freia og Thetis, linieskibet Skjold, korvetterne Flora og Galathea samt briggen St. Croix tjeneste
som blokadeskibe. I 1864 bestod blokadeeskadrene i
Østersøen og Nordsøen blandt andet af linjeskibet
Skjold, skruefregatterne Sjælland, Niels Juel og Jylland
samt skruekorvetterne Heimdal og Thor.

Transportflåden
Marinens transportvæsen samlede en større transportflåde, som opererede ved Korsør og senere også ud for
Fyn og i Flensborg fjord. Under Treårskrigen stod kaptajn P.W. Tegner for kommandoen over transportvæsenet, der sørgede for udskibning af troppeafdelinger
krigsmateriel, heste og proviant til de forskellige skuepladser. Transportflåden bestod af ca. 130 skibe, og den
var således stor nok til at kunne transportere hele den
danske hær i fire ombæringer.

Havneblokade
Under de slesvigske krige iværksatte den danske flåde en
blokade af de tyske Østersøhavne og til tider også Nord-

Kommandør Peter Wilhelm Tegner (1798-1857).
Fot. i Forsvarets Bibliotek.

»Ombord på fregatten Niels Juel under slaget ved Helgoland«. Malet af Christian Mølsted 1897/98, tilhører Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Kongeriget Danmark inkl. Ejdergrænsen, helstatsgrænsen og grænsedragningen efter 1864.

Treårskrigen: Overherredømme til søs
Bevogtning af Slesvigs østkyst
Marineministeren besluttede den 25. marts 1848, at en
eskadre bestående af lette skibe skulle samles ved Slesvig
og Holstens østkyst. Kommandørkaptajn Paludan blev
udnævnt til eskadrens chef og steg selv ombord på hjuldamspskibet Geiser. Allerede næste eftermiddag afgik
korvetten Najaden sammen med briggen St. Thomas og
hjuldampskibet Geiser fra København til henholdsvis
Sønderborg, Hardeshøj og Flensborg. Derudover indgik korvetten Galathea, briggens Mercurius, hjuldampskibet Hekla - med eskadrens næstkommandrende,
kaptajn Steen Bille, ombord - i eskadren sammen med
og 10 kanonchalupper og seks kanonjoller.

Søslaget ved Eckernförde
Den 5. april 1849 angreb en dansk flådeeskadre, anført
af kommandørkaptajn Frederik Paludan, de tyske batterier i Eckernförde Fjord. Linjeskibet Christian VIII,
fregatten Gefion og hjuldampskibene Hekla og Geiser
deltog i aktionen, der endte med, at linjeskibet brød i
brand og fregatten Gefion blev erobret af de tyske forbundsstyrker.

»Blokadeeskadren uden for Elben«. Malet af Carl Frederik
Sørensen i 1849, tilhører Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg Slot.
Optakt til borgerkrig
I Slesvig og Holsten havde de tysksindede i længere tid
udtrykt ønsker om dannelse af en uafhængig slesvig-holstensk stat, og i løbet af 1848 spidsede situationen til.
Den 18. marts mødte repræsentanter for de tysksindede
i den slesvigske og holstenske stænderforsamling op i København med krav om hertugdømmernes løsrivelse.

Kong Frederik den 7. oprettede den 22. marts det såkaldte martsministerium, som var ledet af de nationalliberale. Ministeriets opgave var at udforme en grundlov
for Danmark. To dage efter ministeriets indstiftelse,
sendte den nye regering repræsentanterne fra den slesvigske og holstenske stænderforsamling tilbage med en
meddelelse om, at Danmark kun ville tillade, at Holsten løsrev sig.

Reaktionen i hertugdømmerne var oprør, og den 23.
marts blev en provisorisk regering for Slesvig og Holsten således udråbt i Kiel. Den provisoriske oprørsregering begyndte nu, under ledelse af hertugdømmernes
statholder og kommanderende general, Frederik af Nør,
at opbygge en hær, der kunne sikre den stærke fæstning,
Rendsborg. Om morgenen den 24. marts 1848 kørte
Frederik af Nør - iført dansk uniform - og de slesvigholstenske soldater direkte med toget ind i Rendsborg.
Fæstningen var hurtigt belejret, og under belejringen
sluttede et flertal af menige og underofficerer sig til den
slesvig-holstenske hær. Krigen var i gang, og det varede
ikke længe før også Preussen og Det Tyske Forbund indtrådte i krigen på slesvig-holsternes side.

»Gefion og Hekla i kamp i Eckernförde fjord«. Malet af
Thomas Vilhelm Pedersen i 1849, tilhører Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

Stationering af 1. kanonbådsdivision
Den 10. april 1849, efter nederlaget ved Eckernförde,
blev 1. kanonbådsdivision stationeret til bevogtning i
Lillebælt fra Årø og opefter. To kanonbåde blev indsat
mellem Årø og Lindrum, mens kanonbåde blev stationeret på sydspidsen af Fænø, ved Borup Sand og ved
Drejens Odde.

Forsvaret af Fredericia
Fæstningen ved Fredericia var støttet af fire kanonbåde
omkring Snoghøj og et batteri ved Strib. Mens slesvigholsterne havde anlagt et batteri ved Sandalhuse, der senere blev erstattet af et batteri ved Eritsø.
I løbet af maj og juni 1849 foretog den danske flåde flere
opklaringsekspeditioner omkring Fredericia for at finde
ud af, om de slesvig-holstenske styrker var ved at anlægge flere batterier. Den 30. juni 1849 stod det klart, at
de var i gang med at anlægge et batteri, og om aftenen
blev der derfor skudt fra Danmarks Bastion og kanonbådene mod de nyopførte anlæg. Da anlægsarbejdet
fortsatte, fortsatte også skydningen de kommende døgn.

Hjuldampskibet »Hekla« var bygget i England og indgik i flåden fra 1842 til 1879. Fotografet i Rønne Havn 1864.
Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.

Bevogtning i Lillebælt
For at hindre en besættelse af den jyske Lillebæltskyst
blev alle skibe ved Slesvigs kyst i april 1848 overført til
Fynssiden. Samtidig patruljerede skibe i Lillebælt og en
række kanonbåde blev stationeret mellem Stenderup
Hage og Strib.
Som en reaktion på slesvig-holstenernes besættelse af
Fredericia, blev der den 6. maj 1848 opstillet to kanoner
i en bastion vest for havnen.
Efter hjuldampskibet Hekla sammen med seks kanonbåde havde været involveret i skudvekslinger ved Middelfart og Fredericia den 8. maj 1848, ændredes bevogtningen i Lillebælt, så også vestkysten af Fænø blev
inddraget.

Hjuldampskibet Hekla var udrustet med to 60-pundskanoner, fire 24-punds-kanoner og to 4-punds-kanoner. Skibet deltog med krigsudrustning under begge de
slesvigske krige. Henover sommeren 1848 lå skibet i
Lillebælt. Under den anden slesvigske krig i 1864, lå
Hekla igen i juni måned og bevogtede Lillebælt.

Brohoved ved Snoghøj
I juli 1848 blev et brohoved ved Snoghøj anlagt for at
sikre forbindelsen mellem Jylland og Fyn. For at flankere
brohovedet, blev Nadnæsbatteriet, Mathildebatteriet,
Kongebatteriet samt et batteri øst for Kongebroen og et i
Middelfarts vestlige udkant opsat på langs kysten på Fyn.

Flåden under udfaldet ved Fredericia
Danskerne begyndte i juni 1849 at planlægge en undsætning af Fredericia, der i længere tid havde været besat
af slesvig-holstenerne. Da transportflåden havde kapacitet til at flytte store dele af hæren – og på grund af blokaden frit kunne manøvrere langs den jyske vestkyst, i
farvandet syd for Fyn og i Lillebælt - besluttede man at
foretage et udfald og et landgangsforsøg ved Snoghøj
den 6. juli 1849 kl. 1.00.
Flåden deltog i operationen på flere planer. Som et led
i forberedelsen blev tropper udskibet fra Helgenæs over
Fyn til Fredericia, mens også tropper fra Als blev sejlet
til Fyn. Ligesom der på angrebsdagen - den 6. juli 1849
- blev udsendt to flotiller, som skulle overføre tropper:
en under kaptajn Hendrich Krenckel og en under kaptajnløjtnant Frederik Muxoll.
Kaptajn Hendrich Emil Krenckels flotille afgik fra
Hindsgavl mod Skærbæk og Snoghøj, hvor soldaterne
blev landsat. Flotillen bestod af fire kanonbåde og atten
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Forsvarsanlæg ved Snoghøj og Hindsgavl.

Kaptajnløjtnant
Frederik Christian
Georg Muxoll
(1804-1880). Fot. i
Forsvarets Bibliotek.
Krigens afslutning og London-protokollen
Den 2. juli 1850 indgik Danmark fred med både Preussen og Det Tyske Forbund, hvorefter slesvig-holstenerne
fortsatte krigen alene.
Slesvig-holsterne led en række nederlag og i januar 1851
var den slesvig-holstenske hær trukket tilbage til Ejderen. I løbet af februar genvandt den danske konge dermed sin stilling i Holsten. Krigen var forbi.
Den 8. maj 1852 ved underskrivningen af den såkaldte
’London-protokol’ mellem krigsparterne og stormagterne, blev hertugdømmerne officielt underlagt den danske konge igen. Danmark fik denne garanti til gengæld
for en aftale om, at hertugdømmerne for fremtiden
hverken måtte blive sluttet sammen med Danmark eller
med hinanden.

Muxolls flotille

Militære anlæg ved Snoghøj 1848

0

sejl- og transportbåde med ca. 160 infanterisoldater og
et ingenørattachement på 30 mand ombord.
Kaptajnløjtnant Frederik Christian Georg Muxolls flotille blev indsat på Fredericia-fæstningens venstre side
ved Rands Fjord og Vejle Fjord. Den bestod af fire
dampskibe, to kanonbåde og fire transportskibe med ca.
50 infanterisoldater ombord. Det lykkedes for flotillen
at landsætte de 50 soldater, som dermed kunne afskære
slesvig-holstenernes tilbagetrækning.
Det danske angreb var ikke ventet af den slesvig-holstenske hær, som havde belejret Fredericia, og kampene
udenfor fæstningens volde endte med, at de trak sig tilbage til Vejle.

Krenckels flotille
Udfaldet ved Fredericia.

1864: Stærk dansk flåde - og totalt nederlag
Novemberforfatningen og det tyske ultimatum
I November 1863 vedtog den danske rigsdag en forfatning, der gjaldt for danske og slesvigske fællesanliggender. Den nye forfatning indebar dermed et brud på
London-protokollen, fordi Kongeriget Danmark knyttede sig tættere til Slesvig end til Holsten. Derfor skabte
forfatningen stor modstand i Tyskland og blandt de
tysksindede i Slesvig og Holsten.
Den preussiske ministerpræsident Otto von Bismarcks
reagerede umiddelbart ved at indgå en alliance med
Østrig for at kunne gennemføre en erobring af Slesvig
og Holsten, og han fik den tyske forbundsdag til at beslutte, at tyske forbundstropper skulle besætte Holsten.
Den 16. januar 1864 modtog Danmark de tyske krav:
Inden 48 timer skulle Novemberforfatningen ophæves
og de danske styrker forlade Slesvig. Danmark ignorerede kravet, og to uger efter overskred de østrigske og
preussiske styrker Ejderen.

Våbenhvile og forhandlinger i London
I slutningen af april 1864 havde Preussen og Østrig
besat Jylland til Limfjorden, og man indledte fredsforhandlinger i London. Her afslog Danmark de forslag
som stormagterne, Preussen og Østrig lagde frem, og
forhandlingerne brød sammen.

Panserbatteriet ”Rolf Krake” blev søsat i Glasgow i maj
1863 og indgik i den danske flåde den 1. juli samme år.
Tegning af Carl Frederik Sørensen i Statens Forsvarshistoriske Museum.

Panserbatteriet Rolf Krakes indtræden i krigen i 1864
markerede en overgang fra træ- til jernskibe i den danske flåde. Skibet var det første pansrede dampskib i jern
med få, kraftige kanoner - og var i 1864 det eneste skib
i flåden, der kunne modstå kraftig ild. Under kommando af orlogskaptajn H.P. Rothe og udstyret med fire
60-punds-kanoner i to drejelige tvillingetårne og en 141mand stor besætning, gik panserbatteriet den 11. februar
næsten direkte fra værftet og ind i krigen. Undervejs
mod den første stationering lod orlogskaptajn Rothe be-

sætningen affyre skud, så de kunne blive fortrolige med
det nye udstyr. Rolf Krake indgik flere gange i Flådens
østersøeskadre under krigen, men blev mest kendt for
sin indsats ved Dybbøl og Als.

Rolf Krakes kamp for Dybbøl og Als
Under krigen i 1864 kom Rolf Krake flere gange under
kraftig beskydning og medvirkede i marts til at standse
preusserne ved Dybbøl. Men efter endnu et preussisk
angreb på Dybbølbankerne – denne gang med held –
blev Rolf Krake stationeret i Augustenborg fjord ved Als.
Den 29. juni om natten begyndte preusserne at sejle soldater over til Als fra Sottrupskov. Rolf Krake sejlede derfor ind i Als sund, åbnede kraftig ild mod preusserne og
stoppede landgangen i tre kvarter. Skibets chef, orlogskaptajn H.P. Rothe, syntes at kunne se de danske tropper trække sydpå, hvad der tydede på, at man fra dansk
side havde opgivet forsvaret af Als. Derfor befalede han
styrkerne tilbage til Augustenborg fjord for at hjælpe til
med evakueringen af de danske tropper. Denne befaling
medførte, at preusserne frit kunne genoptage landgangen på Als.
H.P. Rothe blev efter krigen stillet for en krigsret, men
blev frikendt.

Kystbevogtningen i og omkring Lillebælt
Hærens 3. division stod for kystbevogtningen ved Fredericia og Fyn, og de anmodede gentagne gange om flådestøtte, oftest dog uden ønsket blev imødegået. I
februar oprandt en situation, hvor hæren havde brug for
hjælp. På Stenderup strand havde preusserne kørt skyts
op og rettet det mod Fænø, ligesom tyskerne i Kolding
fjord uden hindring kunne forberede en overgang. Derfor bad 3. division om at få nogle kanonbåde stationeret ved Fænø. Natten til den 25. februar afgik dampkanonbåden Willemoes – som var opkaldt efter søhelten
fra Assens - derfor til Fænø sund, hvorfra den skulle
overvåge farvandet mellem Hindsgavl og Gamborg
fjord. Dette med særligt fokus på området mellem Fænø
og Fønsskov. Mens kanonbåden Willesmoes var stationeret her, udsendte den patruljebåde om natten, ligesom den til enhver tid var klar til at støtte tropperne på
Fænø. Den 14. marts overtog kanonbåden Hauch pladsen sammen med tre kanonchalupper. Besætningerne
fra kanonchalupperne blev indkvarteret på Fænø, Fønsskov og i Fredericia. Allerede den 18. marts ankom
endnu en kanonbåd, Schrødersee, som blev brugt til opklaringssejladser ved kysterne omkring Vejle fjord, og
dagen efter ankom en kanonbåd mere.
Efter tabet af Als patruljerede panserbatteriet Rolf
Krake, sammen med blandt andre panserskonnerten Esbern Snare, i farvandet mellem Als og Fyn for at forhindre en preussisk overgang til Fyn.

gå gennem Storebælt. På denne måde mente preusserne,
at deres flåde ville kunne sejle nord om Fyn og nå Lillebælt på 30 timer. Da landgangen var tænkt som en overraskelsesoperation, forestillede preusserne sig, at deres
flotille ville kunne gå uhindret forbi Fredericia og ind i
Kolding fjord. En årsag til denne antagelse var, at batteriet ved Fredericia var svagt armeret, ligesom batterierne ved Strib og Middelfart stod uarmerede. Det var
planen, at preusserne herefter kunne foretage en overgang fra Skærbæk til kysten mellem Middelfart og Gamborg fjord. Den preussiske landgangsplan blev dog
aldrig realiseret.

Wienerkonferencen
Efter en våbenhvile var indgået i juli, samledes stormagterne og de krigsførende parter til en fredskonference i Wien i oktober. Her afstod Danmark Holsten,
Lauenborg og Slesvig, så den danske grænse nu kom til
at gå ved Kongeåen.

Vejle fjord

Området omkring Lillebælt i dag
En række af de i teksten omtalte steder,
som dannede ramme om kamphandlinger
under de slesvigske krige og under krigen
i 1864, er angivet med rødt
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Chefen for Rolf Krake, orlogskaptajn Hans Peter Rothe
(1813-1905). Fot. i Forsvarets Bibliotek.
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Civile fynboer i kystforsvaret
Det var ikke kun flådens kanonbåde, der sikrede den
fynske vestkyst – en række almindelige borgere på Fyn
indgik også i kystforsvaret. Langs kysten havde man
hyret civile til at patruljere – blandt andet for at holde
øje med sydslesvigere i de danske styrker, som kunne
finde på at desertere.

Preussiske planer om landgang på Fyn
Preusserne havde allerede fra marts en fuldt udviklet
plan for en landgangsoperation på Fyn. De mente ikke,
at et angreb på Fyn ville være sværere end eksempelvis et
angreb på Als, da den militære tilstedeværelse på Fyn
var begrænset. En forudsætning for planen var, at de
kunne få en eskadre ved Swinemünde og en kanonbådsflotille ved Stralsund fri af den danske flådeblokade,
så søvejen var åben for et angreb på de danske øer – særligt Fyn. De preussiske kanonbåde skulle sejle gennem
Grønsund ved Falster og Møn, mens korvetterne skulle

Panserskonnerten Esbern Snare var bygget i England og
indgik i flåden i juli 1862. Fartøjet blev ombygget til torpedoskib 1877, skoleskib 1885 og depotskib 1906 inden
det udgik af flåden i december 1923.
Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.

Fønsskov

Området omkring Lillebælt.

1. Verdenskrig og den danske flåde
som vogter af neutraliteten
Mordet i Sarajevo den 28. juni på den Østrig-Ungarnske tronfølger betød, at Østrig-Ungarn den 28. juli erklærede krig mod Serbien. Dette førte til en nedsmeltning af det europæiske alliancesystem. Inden sommeren 1914 var forbi, var det meste af Europa involveret i 1. Verdenskrig. Stormagterne i Europa var spundet
ind i et net af alliancer, som skulle afskrække hinanden,
men når første en stat erklærede krig blev de resterende
automatisk inddraget i krigen.
Krigen kom overraskende for de fleste og den danske regering måtte, i de tidlige augustdage i 1914, se krigserklæringerne flyde i en lind strøm mellem Europas
stormagter. Spørgsmålet var nu: Hvordan Danmark
undgik at blive inddraget i krigen? Allerede inden krigen
havde Danmark besluttet sig for at holde sig neutral i
en kommende krig, men på grund af Tysklands nærhed
og erfaringerne fra krigen i 1864, skulle man for enhver
pris sikre sig, at Tyskland ikke fik et påskud for at angribe landet. Derfor skulle Danmark have et troværdigt

forsvar for at håndhæve neutraliteten. Regeringen gav
allerede den 1. august ordre til at bemande søbefæstningen omkring København og udruste flåden. Den 5.
august fulgte indkaldelsen af sikringsstyrken og mobilisering af flåden. Flåden skulle sammen med sikringsstyrken håndhæve neutraliteten og gøre det muligt, at
mobilisere resten af forsvaret, hvis Danmark blev angrebet. Omkring 60.000 mand blev indkaldt til flåden
og sikringsstyrken i efteråret 1914.
Den 2. august indløb ildevarslende nyt til den danske
regering: Tyskland stillede krav om, at Danmark skulle
lukke for gennemsejlingen til Østersøen – ellers ville
tyskerne selv gøre det. Selvom det efterfølgende viste sig,
at det tyske krav savnede opbakning i den tyske regering, opfattede den danske regering det som et ultimatum og besluttede at efterleve det. Den 5. august blev
der givet ordre til at minere den danske del af Øresund,
Storebælt og den danske del af Lillebælt. Gennem hele
1. Verdenskrig opretholdt den danske flåde en perma-
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Danmarks geopolitiske placering
mellem stormagterne
Danmarks geografiske placering gør, at man fra Danmark kan kontrollere adgangen til Østersøen. Igennem
tiden har det blandt andet givet store indtægter til de
danske konger via øresundstolden, men den geopolitiske placering, som vogter af porten til Østersøen, har
også betydet, at Danmark har haft en udsat placering
ved krige mellem østersømagterne og lande udenfor, eksempelvis Storbritannien. Under Napoleonskrigene fik
dette konkrete følger, da Englænderne krævede adgang
til Østersøen. Senere førte det også til Københavns bombardement i 1807 og udleveringen af Flåden, da Danmark svarede ved at angribe de engelske konvojer, der
sejlede med korn fra Østeuropa til Storbritannien.
Stormagtskonkurrencen mellem de store europæiske
magter: Tyskland, Rusland, Frankrig, Italien, ØstrigUngarn og Storbritannien, og de skiftende alliancer i
slutningen af 1800-tallet og starten af det 19. århundrede medførte, at den udenrigspolitiske situation var
ustabil. Danmark lå midt i konfrontationslinjen mellem Frankrig og Rusland på den ene side og Tyskland på
den anden. Tysklands flådeoprustning, i sidste del af
1800-tallet, udfordrede Storbritanniens søherredømme
og der opstod risiko for en tysk-engelsk konflikt. Samtidig betød det, at den tyske flåde blev den danske overlegen og Danmark kom således under tysk strategisk
dominans.
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alle skibe, der fragtede forsyninger til Ententemagterne
også selv om skibene kom fra ikke-krigsførende lande.
Den uindskrænkede ubådskrig betød også, at Ententemagterne optrappede deres jagt på tyske ubåde, som
opererede fra baser ved Wilhelmshaven og Kiel. Blandt
andet begyndte briterne systematisk at minere de tyske
nordsøhavne, samtidig med at de intensiverede deres
jagt på de tyske ubåde, som sejlede udenom minefelterne langs Jyllands vestkyst, ved at holde sig lige på
grænsen til dansk søterritorium. Det var sådanne aktioner, der førte til den såkaldte Bjerregård episode den 1.
september 1917, hvor briterne ødelagde tre tyske trawler på dansk territorium – faktisk så tæt på land, at flere
granater landede i klitterne lige ud for landsbyen Bjerregård. På den måde blev Lillebælt, hen mod krigens afslutning, hovedruten for de tyske ubåde på vej til deres
jagtmarker i Atlanten og dermed strategisk vigtig for tyskerne.
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Efter 1864 gik den dansk tyske grænse ved Kongeåen, og store dele af Lillebælt var i 1914 grænsefarvand mellem Danmark og Tyskland. Derfor kunne Tyskland anvende Lillebælt som udfaldsvej til Nordsøen. Tyske skibe var også på vagt i
Lillebælt og tyskerne udlagde omfattende spærringer.

Lillebælt som den tyske flådes sidste vej
til Atlanten
Tyskland optrappede handelskrigen mod Ententemagterne ved, den 1. februar 1917, at indføre uindskrænket ubådskrig. Det vil sige, at man nu ville angribe

Som følge af massive engelske mineudlægninger blev det
stadig vanskeligere for de tyske ubåde at operere fra
Nordsøhavnene. Bundesarchiv-Militärarchiv i Freiburg.

Den hyppige tyske brug af Lillebælt til udpassage af
ubåde medførte også ulykker, som da to tyske ubåde
stødte sammen nær Middelfart, den 5. april 1918. En af
de tyske ubåde gik efterfølgende på grund. Den danske
torpedobåd Sværdfisken kom hurtigt til stedet. Chefen
for Sværdfisken meddelte chefen for den tyske ubåd, at
de kun kunne hjælpe med at sende et telegram til det
tyske gesandtskab og at ubåden ikke måtte telegrafere.
Ubåden forsøgte dog flere gange at sende meddelelser
til Tyskland, men dette blev forhindret af torpedobåden, som forstyrrede ubådens radiosignal. Chefen for 2.
Eskadre beordrede krydseren Gejser til stedet, for at
hjælpe Sværdfisken med at håndhæve den danske neutralitet. I løbet af den 5. april sejlede flere tyske orlogsfartøjer op gennem Lillebælt for at kommer den
strandede ubåd til hjælp. I løbet af aftenen den 5. april
arbejde tyskerne på at bringe ubåden fri – og efter
mange timer kl. 0015 den 6. april var ubåden trukket
flot.

Kopi af indholdsfortegnelsen til de tyske angrebsplaner.
Bundesarchiv-Militärarchiv i Freiburg.

Torpedobåden Sværdfisken, som i april 1918 overvågede
den strandede tyske ubåd, ramte den 14. december en
mine under minestrygning vest for Lolland. Tre blev dræbt
og otte såret. Det skadede fartøj er her fotograferet i
København. Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.
Fall J - De tyske krigsplaner mod Jylland og Fyn
Under 1. Verdenskrig planlagde tyskerne, hvordan de
skulle besætte Danmark, hvis Danmark sluttede sig til
Ententen, eller hvis Entente-magterne søgte at åbne en

nordlig front i krigen, ved en landgang i Jylland.
Den tyske invasionsplanlægning var indledningsvis defensiv og ville kun blive iværksat som en reaktion på britiske militæroperationer. I krigens første år var Tyskland

hårdt trængt og havde ikke tilstrækkelige troppereserver. Derfor var planen kun at besætte Danmark op til
linjen Fredericia-Kolding-Esbjerg, samt støttepunkter
på Fyn.

I 1917 var det tæt på. Briterne planlagde et raid ned gennem bælterne – hvilket ville have udløst en tysk invasion. Dette blev imidlertid ikke til noget, da briterne
måtte bruge alle deres ressourcer på at afstive Italien,
som var ved at kollapse. Fredsslutningen mellem Tyskland og Rusland i december 1917 betød, at behovet for
et raid ind i Østersøen, for at hjælpe Rusland, ikke længere var nødvendigt.
Sejren over Rusland skabte imidlertid det troppeoverskud, der skulle til en besættelse af hele Jylland. Samtidig betød udviklingen, at tyskerne blev interesserede i
at skabe flådestøtte punkter i Jylland for derved at opnå
en strategisk fordel i krigsførelse mod den britiske flåde
i Nordsøen og Atlanten. Den tyske planlægning var derfor i slutningen af krigen mere offensiv.

Sikringstyrken i Lillebælt
I takt med, at den internationale situation blev tilspidset i sensommeren 1914, blev det danske forsvar sat i
alarmberedskab. Udbruddet af 1. Verdenskrig medførte
hurtigt et tysk krav om spærring af sejlruterne til Østersøen. Den danske regering efterkom det tyske krav den

4. august 1914 og udlagde minefelter i Øresund, Storbælt og Lillebælt. Allerede om aftenen, den 8. august,
blev Krydseren Hejmdal beordret til Lillebælt for at
spærre farvandet dér. Den 10. august kom inspektionsfartøjet Beskytteren til Lillebælt og begyndte at udlægge

et minefelt, der spærrede den danske sejlrende, mellem
Bogø og Fyn. I alt blev der udlagt seks miner, samtidig
blev der lagt restriktioner for sejladsen i den danske del
af Lillebælt. Assens måtte eksempelvis kun besejles nordfra. I forbindelse med minefeltet oprettedes en vagtstyrke bestående af inspektionsskibet Beskytteren og to
patruljebåde. Vagtstyrken blev opretholdt helt frem til
slutningen af 1. Verdenskrig i 1918. Minespærringen var
imidlertid ikke nogen hindring for Tyskland, da de
kunne benytte den tyske del af Lillebælt.

Minevåbnet
De søminer, som den danske flåde anvendte under 1.
Verdenskrig, var ankerminer og kabelminer. Minefeltet
i Lillebælt var et kabelminefelt. Det havde den fordel, at
de kunne armeres og desarmeres fra land, hvis de skulle
vedligeholdes, eller man skulle udføre arbejde i minefeltet. Der var derfor også oprettet en minekontrolstation i land. Troværdigheden af et minefelt afhænger af,
at de beskyttes krigsskibe, ligesom der løbende skulle
føres tilsyn med at minerne fungerede. Især vinterhalvåret var hårdt for minefelterne. Derfor var en af opgaverne, for den udstationerede flådestyrke i Lillebælt at
beskytte og vedligeholde minefeltet, samtidig med, at
den også skulle advare den civile skibstrafik i området.

De danske miner i Lillebælt blev udlagt af inspektions-skibet Beskytteren. Dette fartøj var i øvrigt det eneste der åbnede
ild den 9. april 1940, da det beskød tyske fly, der kredsede over Esbjerg. Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.

Oprydningen efter krigen
Den 17. november 1918 begyndte man at demontere det
danske minefelt i Lillebælt, og dagen efter var arbejdet

Havnen i Assens 1916. Tandlæge Hansens søn, Poul, knæler ved kajkanten og til venstre for ham skimtes en af flådens patruljebåde. I baggrunden Turisten I og Turisten II.
Fot. i Lokalhistorisk Arkiv for Assens By.
afsluttet. Restriktionerne på sejladsen til Assens blev ophævet. Det blev dog ikke enden på Flådens tilstedeværelse i Lillebælt. Styrken blev tværtimod forøget og talte
derefter et inspektionsskib, seks torpedobåde og to patruljebåde. Der var nemlig et stort oprydningsarbejde
efter de mange miner, der var blevet udlagt i løbet af
krigen. Der skulle stryges for miner i hele Lillebælt, før
man igen kunne åbne helt for skibstrafikken. Endvidere
var der en del tyske minefelter i Lillebælts sydende ved
Thorø Rev, som de danske skibe også skulle advare den
civile trafik imod. Selv efter ophævelsen af sikringsstyrken i marts 1919 var der endnu danske krigsskibe i Lillebælt.

Der blev i alt fundet 8.924 miner i danske farvande
under og efter krigen. Den danske flåde havde godt styr
på egne minefelter, især fordi mange af dem var kontrollerede minefelter og kunne desarmeres fra land. Problemet var de mange tyske miner, som rev sig løs.
Selvom de efter Genève-konventionen skulle desarmere
sig selv ved sådanne hændelser, var cirka 75 % af dem
stadig armeret, når de blev fundet af den danske flåde.
Det var et farligt arbejde, at rydde minerne. Nogle gange
foregik rydningen ved at en marinesoldat simpelthen
svømmede over til minen for at placere en sprængladning – et farligt men vel lønnet job, som indbragte omkring 60 kroner.

inspektionsskibet Beskytteren. Skibet havde en besætning på 43 mand og var armeret med en 47-millimeter
og to 37-millimeter- kanoner.
Beskytteren blev i 1916 afløst af det chartrede civile skib
Kong Christian, som i 1917 blev afløst af Saltholm. De
to chartrede skibe blev udrustet med kanoner. Patruljebådene var ældre torpedobåde og fungerede som vagtstyrkens arbejdsheste. De patruljebåde, som var
udstationeret i Lillebælt, havde en besætning på 10
mand og var bestykket med en 47-millimeter og en 37millimeter- kanon.

Den tyske tilstedeværelse i Lillebælt
Tyskland udlagde spærringer i deres farvand, og der var
permanent udstationeret vagtskibe. De tyske forpostbådes opgave var at beskytte de tyske spærringer mod raids
fra Royal Navy og samtidig nå at advare den tyske
Østersøflåde. I begyndelse af 1915 begyndte Royal Navy
at sende ubåde ind i Østersøen. Opgaven var at angribe
de tyske malmtransporter ned langs Sveriges kyst og forstyrre den tyske flådes øvelsesaktiviteter ved deres Østersøbaser.
Briterne var nødsaget til at passere ind gennem sundet
eller bælterne. Det ledte til krigens mest dramatiske
hændelse, da den britiske ubåd E 13 gik på Saltholm ud
for København, og efterfølgende blev angrebet af tyske
flådefartøjer, selvom det var på dansk territorium. De
britiske ubåde havde stor succes i Østersøen og det fik
tyskerne til at gøre alt for at forhindre, at der kom flere
ubåde ind i Østersøen. Derfor var der ved afslutningen
af krigen udlagt omfattende spærringer i den tyske del
af Lillebælt, som blandt andet bestod af flere ubådsnet.
Tyskerne frygtede, at britiske undervandsbåde skulle anvende Lillebælt til at komme ind i Østersøen og angribe
de tyske skibe der.
I løbet af krigen var der hyppige tyske krænkelser af de
danske spærringer i Lillebælt. Krænkelserne varierede
fra relativt ubetydelige, som tyske flådefartøjer eller flyvemaskiners patrulje indenfor dansk søterritorium, til
andre mere alvorlige som tyskernes beskydning af E 13.

Mine klargøres til sprængning.
Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.

Sikringsstyrke og vagttjeneste
For at håndhæve Danmarks neutralitet blev der posteret vagtskibe og soldater i de større danske havne. De
skulle blandt andet sikre, at de krigsførende parter ikke
benyttede dansk territorium i forbindelse med krigsførelse, ligesom det heller ikke var tilladt for krigsførende
magters skibe at opholde sig dansk havne i mere end 24timer. Langs Lillebælts kyster blev der posteret soldater
i Assens og Middelfart. Der blev også oprettet et netværk af kystudkigsstationer, som rapporterede til den
danske flådes overkommando omkring de krigsførende
magters skibe i nærheden af dansk territorialfarvand.
Ved Lillebælt blev der oprettet kystudkigsstationer ved
Assens, Baagø, Fredericia og Middelfart. Fra 1914 –
1918 hjalp de danske orlogsskibe på Lillebælt med at
lodse 7.413 skibe gennem de spærrede områder, hvilket
vidner om stor aktivitet for de tre fartøjer.

Lillebælt styrkens opgaver
Styrken i Lillebælt bestod af et inspektionsskib og to patruljebåde. Styrkens opgave var at:
• Imødegå neutralitetskrænkelser i Lillebælt
• Håndhæve regeringens forbud mod passage af spærringen i Lillebælt.
• Kontrollere tilladt trafik.
• Forsvare den udlagte minespærring i Lillebælt
• Eftersøge og uskadeliggøre drivende eller ilanddrevne
miner i Lillebælt og på Lillebælts kyster.

Minesprængning.
Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.
Vagtskibene på Lillebælt
Håndhævelsen af dansk neutralitet i Lillebælt under 1.
Verdenskrig blev varetaget af en del af 2. Eskadre i Storebælt. Der var permanent udstationeret et stationsskib
og et par patruljebåde. Stationsskibet var indledningsvist

Uskadeliggørelsen af mine i danske farvande, 1918-1919. I baggrunden torpedobåden Hvalrossen.
Fot. i Forsvarets Bibliotek.

Udstillingen er produceret af Museerne på Vestfyn.
Tekster: Pernille Østergaard Hansen og Stig Roar Svenningsen.
Kort: Andreas Aagaard Christensen.
Som grundlag er benyttet materiale tilhørende Kort og Matrikelstyrelsen. Det er ikke tilladt at
gengive dette materiale uden tilladelse fra såvel tegneren som Museerne på Vestfyn og Kort og
Matrikelstyrelsen.
Layout og tryk: Mark & Storm Grafisk A/S
Inspektionsskibet Saltholm var egentlig et civilt fartøj tilhørende dampskibsselskabet Øresund; men 1916-19 indgik det i
flåden tal. Skibet blev ironisk nok minesprængt 28. august 1941. Her fotograferet i Assens havn.
Fot. i Statens Forsvarshistoriske Museum.

For særlig hjælp og bistand takkes Forsvarsakademiets center for Militær historie, Statens Forsvarshistoriske Museum og Forsvarets Bibliotek.

