Det alvorligste brud på den
danske neutralitet under 1.
Verdenskrig fandt sted ved
Saltholm i Øresund i 1915. Den
dramatiske episode kostede 14
britiske orlogsgaster livet.
TEKST:SØRENNØRBY, HISTORIKER

Den britiske
besætning forlader
den brændende _ _
ubåd E.13. Samtidig tegning.
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a verdenskr ige n brød ud i august
1914, erklærede Danma rk sig
neutral. Siden nederlaget i 1864

sk ibst rafik til og fra land et. Samti dig var
Østersøen ud dan nelsesomr åde for den

havde den dan ske ude nr igs politik kon centreret sig om ikke at kom me i modsætning til den store nabo i syd, og

tyske flåde . Af de sa mme årsager var
om råde t også et vigtigt jagtområde for
briti ske u både . For at nå frem til Øster-

selvom de fleste danskeres sympati lå
hos Storbritannien og

søen sku lle ub ådene dog igen ne m de

som om rådet blev be nyttet af den civ ile

dan ske st ræde r.
Natte n melle m den

Fran kri g . vidste regerin gen , at der intet var

18. og 19. august 19 15
stod de br itiske ub åde
E.8 og E.I3 ned genne m

at vinde, men derimod
alt at tabe ved at gå mo d
Tyskland.
Hvis krigens parter

Øresu nd.
Ub ådene s
genne msejling,
som

sku lle tage den dan ske
neutralitet alvorligt, var
det im idlertid nødvendigt at håndhæve den
strengt. På gru nd af

blev gen ne mført uddykket (altså på overflade n).
blev besværliggjort dels
af udl agte minefelter,
de ls af dan ske og sven-

Danmarks geografi var

det det danske søværn ,
der skulle vare tage ho-

Den britiskeubåd E.13gik
på grund ved Saltholm
midt i Øresund.

ud over udg jorde også

ved parten af neutr ali-

tersh åndhævelsen. Kom et krigs skib
fra e n af de krigsførend e parter ind på
dansk territorialfarva nd, var de t søværnet, der sku lle sørge for, at skibe t enten
hu rtigt kom ud i internationalt farvand
ig en e ller blev internere t i dan sk havn .

På grund!
Un der krigen blev den danske neutra-

litet krænket ved flere lejligh eder. Den
alvorligste episode var den tyske be skyd-

ni n g af en strandet britisk ubåd ved Saltholm den 20. aug us t 1915.
Under verde nsk rigen var Østersøen
et vigtigt om r åde for Tyskland, eft er-

ske orlogs skib e , so m
patrul jered e landenes
territorialfar vand e . Der-

se lve Øresund en udfordring med farvande ts ma n ge øer og gru nde .

Den danske reaktion
Men s E.8 valgte at gå vest om Saltholm
og slap use t ud i Øste rsøen, be slutte de

chefen for E.13 . kaptajnl øjtn an t Geoffrey
Layton . at sejle øst om Saltholm . Desvæ rre vis te ubådens kompas sig have
en lille misvis ni ng , og ved zj .jc-nden

gik det galt. E.13 løb på grund og satte
sig u h jælpelig t fast ved det sydves tlige
hjørne afSaltholm - langt ind e på dan sk
te rritorialfarva nd.

Gru nd stødnin gen blev hur tigt opda-

FORHOLDSREGLER VED KRÆNKELSE
AF DANS K NEUTRALITET
"Hv i s det er en tysk undervandsbåd, og andre tyske
fartØjer v i l assistere, skal der protesteres,
men foreløbig ikke anvendes andre midler. Hvis det
er en engelsk undervandsbåd, skal det forhindres,
at tyske fartØjer bemægtiger sig den eller
angriber den. FØrst anvendes protest, derefter,
hvis dette ikke respekteres, anvendes de til
rådighed stående midler. "
Flådens Overkommando
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Tre af E.13sbesætn ingsmedlemmer
fotograferet på dækket af ubåden
under interneringen på Holmen.
Tårnet bærer tydelige mærker efter
den tyske beskydning.

-

ORlDGSMUS !ETS ARKIv

get af de danske orlogsskibe i nærhe den,
og allerede kl. 0 5,00 ankom den dan ske torpedobåd Narhval," til stede t for at
fastslå ubåde ns identitet. Inden da havde
Flåden s Overkom m ando ud send t et direktiv med retningsli njer til de danske
skibe i nærheden .
Ifølge det sku lle ma n protestere, men ikke gøre mere,
hvis der var tale om en tysk
ubåd. Hvis det derimod var
en britisk ubåd , der h avde
forvildet sig ind på da nsk
om råde, sku lle man, om
nø dvendigt m ed magt, forhindre tyske flådeenheder i at bernægtige sig den (se side 31).

E.I3 fra dansk territorialfarvand inden
for et døgn , ville besætn in g og fart øj
blive interneret for resten af krigen . Da
nyheden om , at der var tale om en britisk
ub åd , in dløb, valg te chefen for flåden ,
viceadmiral Kofoed-Hansen, at sen de

fuld kraft. De to hurtigsejlend e torpedobåde Søulven og Tumleren med chefen for
I. Torpedobådsfiotille, kaptajn E, Haack .
om bord blev derfor sen dt i forvejen . De
n åede om kring kl. 08 -45 fre m til E.I3S
position. Samtidig ankom også torpedobåden Støren fra Defen sionseskadren ved København.
De tre torpedobåde ankrede op ca. trekvart søm il fra
den stra ndede britiske ub åd
- for lan gt væk ti l at yde E.13
nogen form for fysisk besky tte lse. Med denne forstærkn in g på plad s kun ne
Narhvalen nu sejle in d til E.13 for at af
hente ubådens næstkom mand erend e,
prem ierløjt n ant Pau l Eddis, Han blev
overført til et nærliggende dansk stationss kib for at aflægge rapport om, hvordan E.13 var gået på grund.

"Ubådens besætning søgte først
ly inde i skroget,men det gav
ikke tilstrækkelig beskyttelse
mod de tyskekanonskud"

Forstærkning
Narhvalens chef kunne hurtigt konstatere, at der var tale om en britisk ubåd.
Han informerede derefter E.I3S chef
om , at han ifølge neutralitetsbestem melserne havde 24 timer til at bringe
sit fartøj flot og forlade da nsk område.
Lykkedes det ikke på egen hånd at fjerne
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søværnets I. Eskadre, der bl.a. bestod
af panserskibet Peder Skram, krydseren
Gej ser samt et antal torpedobåde, mod
Saltholm . Viceadmiralen orienterede
dernæst forsvarsmin ister P. Munc h og ,
på denn es opfordring, kongen om sin
beslutnin g.
Eskadren lå imidler tid ved Taarbæk,
og det ville derfor tage et par tim er, før
den kunne være fremme ved sydspidsen
af Saltholm , selvom man sejlede me d

Forlad skibet!
Allerede tidligt om morgenen havde en
tysk torpedobåd passeret tæt forbi de n
strandede britiske ub åd , dog uden at

•
kræ nke dan sk terr itoriu m eller på anden måde foretage sig noget faretru ende.
Kl. 0 9 .28 blev der fra de da n ske torpedobåde im idler tid observeret to tyske
torp edobåde , der med stor fart nærmede
sig sydfra. Det viste sig sene re, at der var
tale om de to torpedobåde GI)2 og GI34 .
Fra m asterne afde tyske torpedobåde vajede signa lflaget »Porlad Skibet », og der
var ingen tvivl om, at tysker ne havde til
h en sigt at an gri be de n str andede ubåd.
GI}2 indledte angrebet med at affyre
en tor pedo, de r dog ramte havbunden og
ek splod erede nær ub åden. Dereft er in dledte de to tor pedobåde en ka nonbeskydnin g af E.I) , der hurtigt fik en ræk ke
t ræffere og br ød i brand. Ubå dens besæt nin g søgte først ly inde i skr oget,
men det gav ikke tils trækkelig beskyttelse m od de tyske kanon sku d. Da ind-

trængende saltvand nåede ubå den s
batt erier, udviklede der sig en giftig gas,
som tvang chefen til at give den ordre,
som alle skibschefer frygter: »Abandon
Ship !» (Forlad skibet).
Der var på de tte tidspu nkt gået m indre end tre mi nutt er, siden tyskerne
igang satte an grebet.
På trods af klare ord rer fra Flåden s
Overkommando havde de tre danske torpedobåde, der lå for anker mere end en
ha lv søm il fra E.I3' intet foretaget sig for
at hindre det åbe nlyse tyske brud på den
dan ske neutralitet. Før st da E.13s besætn ing kas te de sig i bølgerne og forsø gte
at svøm me de få hundrede meter ind til
Saltholm, rea gerede kap tajn H aack og
de dan ske torpedobåde .

Ingen å bnede ild
Tor pedobåden Søulven, der lå nær mest
E.I), kapp ede ankerkæden og satte me d
fuld kraft kurs mod de tyske torpedobåde . Samtid ig lykkedes det Søulvens
be sætni ng at få sat en red ni ngsbåd i
vandet, hvorefter m an st raks be gyndte
at sam le de overlevende britiske ub ådsgaster op.
Få øjeblikke efter blev Søulven fu lgt af
Støren, men tyskerne fortsatt e ufortrødent beskydnin gen . In gen af de danske
sk ibe åbnede ild mod de tyske torpe dobåde.
På dette tid spunkt ha vde de tyske fartøjer h aft held til at beskadige E.I) i et
sådant omfang, at den britiske ubåd ikke
ville kom me til at delta ge i krigen igen.
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E.B var en i rækken af britiske ubåde af E-klassen, som blev udstatio-

neret iØstersøe n i perioden fra 191 5 til 1918.
Længde 55,4meter
Maksimal fart på overfladen 14 knob
Vandtætte skotter 4
Maksimal fart neddykket 9,5 knob
Besætning 29 mand
Maksimal dybde 61 meter
De satte derefter hurtigt kurs m od int ern ation alt farvand.
L Eskadre befandt sig u nder beskydn ingen endnu to-tre sømil fra E.13, m en
selvom bl.a. kyst panserskibet Peder
Skrams 24 centimeters kanoner sagtens
ville have kunnet n å de tyske tor pedobåde, åbnede in gen af skibene ild. Chefen for eskad ren forklarede senere, at
h an havde været ban ge for, at en di rekte
be skydn ing af de tyske torpedobåde ville
m edføre tab af kyst panserskibet eller i
værste fald krig me lle m Danmark og
Tyskland .Denne risiko havde han ikke
turdet løbe.

Eft erspillet
Det tyske angreb kostede ' 4 afE.I)s 29 besæt ningsmedlem mer livet. Mens de overlevende blev interneret på flådestationen
på Holme n , blev ligene af de døde kort tid
efter sejlet til Hull i Engla nd om bord på
DFDS-dam peren S/ S Vidar under eskorte
af tre danske torpedobåde. Trods interneringe n lykkedes det i oktober ' 9'5 kaptajn-

løjtnant Layton og næstkom m anderende
Paul Eddis at flygte fra Holmen og nå helskindet tilbage til En gland.
For kaptajn Haack, che fen for L Torpedobådsflotille, fik episoden også et efterspil. Che fen for søvær net , viceadm iral
Kofoed-Hansen , bebrejdede ha m efterfølgende, at Haack ikke havde placeret sine
tre torpedobåde, sådan at et tysk an greb
ville være blevet forhindret. Endvider e
me nte viceadmiralen, at H aack, da førs t
ang rebet var en realitet, ikke havde ha ndlet tilstræ kkeligt resolut for at stoppe det.
Haacks ellers lovende karr iere i søværnet slutteede i 1917, hvor han tiltrådte en
stilling som fyrinspektør og chef for fyrinspektion sskibet CP. Grove. Også chefen for L Eskadre , kom mandør TV. Garde,
blev bebrejdet af viceadmiralen, at han
ikke havde åbnet ild for at besky tte den
britiske ubåd. •
Mere på internet:

www.navalhistory.dk - den stør ste
webside o m den danske flådes histo rie.

E.13 blev indbragt til
Holmen , Efter krigen
blev ubåden solgt til
ophugning.
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