
Neutra litetskrænkelsen ved Bjerreg ård
l. september 1917

l JeIl ,,'IW {!fdej ilt · ,,.,,,u'ICI\ ·på gnmtl mlfor It.Y~'(.'1I ; IIlr r1t,,:dt'lI ofRillgJ. llhillg.

Strandfoged J! CI,r. /Ju l,1
(tilsendt atSurcn Nurby ~IAB )

Den I. september 1<) 17 0111 morgenen,
blev vi vækket ved en voldsom
kanonade fr., havet, \l in rader råbte
ind ad sovekanuncrdurcn til mig. al jeg
skulle lobc up ul: . c hvad de lavede ,
Dct var en smuk sep tembermorge n
med flov wstlig Vind. J~g lob so
st,crkt j~g kunne mod l lavet , Der var
Cl overdøvende spektakel tra nordvest,
1'011. lob mod havet trnalle ejendomme
i Hyen.
Ila je g var n ået halvvejs de rned.
begyndte granaterne al ryge ind uwr
klittcm~. h""r d~ ~ksp'od~r,'(\c. J~g.

og alk. .le r \ ar undcrv~js til ha\'~I .

wndt~ ug lub s:i hUrligt \'i kunn~ fnr
at konuu~ i dækning for gr:lllal~rnc.

Jeg nkdc \ e1hcholdcnt hj~lII . I I,c a f
g. rdcn ru lgl~ \' i nu i den kOllllllcndc
ha"c tilllc med i d~t dr." n," iskc
skul'>pi\' \~ kunnc owr klitt~mc sc
nL~Slcrnc af -I str.llulcde kibe. 2 mcd
100 alens mcllcmnnll lige \'l'>l for
gården. ug 2 mere lIonlligt. Samtidig
kunne vi g CIlI1CI1l klibl ugtcmc :ioC

masleme ar hnrligsej lende skibe. sum
owrd;"kk~de byen m,'d granal cr.
Gm \. Ilj err<:t:anl \':Ir dc n enesle g. nl .
h\'u r der " ,Ir installeret lelelo n. Vi
ha"de :\ Ieletilller. stats leletilllcn.

redningstelefonen og tærgerjets tele
Ion.
Alle teletoner kimede. Vnr~ nabobyer
varjo interesserede i \ ur skæbn e. Da
" i slet ikke kunne bedomme. hvor
store kampstyrker. der var engageret,
lob jeg ind og log rcduingstc lctonen
tor al bl ive orienteret om hvad der
toregik. Min onkel, opsynsmanden
ved redningsstat ionen i Haurvit:.
log de n, ". kydcr de ikke hele byen
ned'!" næsten r. ble han. "Jo. de t ser

nart s; dan ml" svarede jeg. "hvad
er de t der foreg,'r'?" Min onkel havde
tra klithakkerne i Haurvig den bedste
oversig] . II store engels ke torpcdubåde
ha\'de fra nurd\ est jaget -I anllcrcde
minctrawlcrc og 2 undef\,tnd Mdc.
h, 'or.lf dc firc mincsl:ihc \'ar strand~t .

Dcnne meddelel sc beroligede mig
betydeligt. lor n:lr tyskcme ' ar s;\
u ndcrl ~gn~. al dc var llyglcl ind p:l
<c\'lerne. m:itte man g:', ud fm. al .let
hensYlIslo-e oomoordement af byen
snarl \'ill~ uphurc.
Ih orvidt. dcr \'ar sket ulY'kl.cr i
I3j ~ rreg:'ml kunnc jcg iUc udrale mig
om. By~n "ar n,,'>len d,ekkcI ar ct
roglæpl'c Ira de mJng~ gr.lIlalneds lag.
II"'lrd'lII st illingcn \'ar omhord kunn~

jeg ikke sige nugel 0111. 111"11 jc~

mcddeltc min onkel. at \'i kunnc se
tysk~mc i slurttal soge læ iha\'kl iuerne.

Onkel fortalt e, at han telefonisk havde
rekvi rerer politi. I:q; er og ambulance r
fra Ringkøbing. Jeg gik ud til mine
torældre og de ", rige a f g~nlens to lk
og fcnaltc, hvad jeg have "kt al vide
i telefone n. Vi ia,' ung i sp:ending
begivenhedernes videre udvikling,
Grauatcrnc korn i salver, de fahlt både
på kl ittangen og i *"dcn. hvor de
op-endte store vandsojlcr, Nogle , log
ned p;\ Tippe r. og Værnege. ja de (;lldt
heil ovre i den 'lS Ilige del tæt til Fablcn
kro.
l o vandtlyvermaskiner. som hone
til den lyske k,nllp>tyrkc. I1 I)j under
kampen i lav 11IIjd~ over engenC og
Ijorden li" ikke :'1 blivc sl:ndt ned.
l' I...lselig etter en halv times lor lob
herte bombardernemet af klittaugen
op . Ilden hl~\' r~ Il ~1 mud dc strandcd~

skibe . mcd del <csulla•. at d~r gik ild
i Io af d~m. n~mlig .k t n:t."t-sydlil;ste
og dct midte rst~. kg bk\' omg ende

~. . ..

scmh til havet tor at skafl c ct overblik
ove r situat ionen, Da jeg var hal \\ ej>.
eksplode rede mine traw lcrvn "Heinrich
Hruns". Eksplosionen var s:i , .. ldsom,
at der l1..j S1u~ plader a r sk ih"id~n i
retning af g:ird~n . \'c d eksplosionen
udviklede der sig en mægtig w gring.
~tHrrc i diameteren end vor p:u tl.
I{ugrillg..:n drev med den 11ll\ c ve rlige
" ind i 20llmet~rs hojdc ned mod Gml,
Iljcrregaard ug videre ud u\ er ljordcn.
I eksplosionsejeblikket mod te jeg de
tørs te tyskere, der kombærende med en
tilskadckonuncn matros. Da n'gring,cn
drev ned 0 \ er o~ råbte tyske rne, "Der
. puns". Jeg forklarede tyskerne, at de
skulle bære den tilskadekomne ned
til gården ug skyndte mig videre. Ved
havet mødre mig ~t syn. jeg aldr ig har
set magen til. Inden tor en :o.lr.ckning
a r -IOlKI alen sl..d d~r -I strandcdc
d'llllpskibe . hvoraf de tn br.cndtc. k g
så n:emlere 1"\ dc tn sydli g.st~ sk ibe.
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som stod p:. inderste revle 50 m tra
hinanden. Så vidt je~ kunne skønne,
var der ingen tolk ombord p; dem.
Lige ud ti'r de to skille 13 2 dr.c~lige ,

sl,ejlbygg ede skibsbåde ol: syd derfor
IO red ningsfl åder, I\lan kunne e. 31
tyskerne var løbet direk te tra bådene u~
flåderne og ol' i kli tterne til dækning.
Medeos je~ slud pa stranden, gik
der sil:na lr:tketler Ol' Ira del andet
brænden de da mpskib .. Rintclcn", so m
.1IId mid i for byen, Jeg måne fonnode.
al der sa r tolk ombord. o~ skyndte mig
hjem.Her var de straks klar til ;'1køre ud
med raketappanucrnc, Vi korte di rekte
mod den brændende Ir.", ler, Og ved
ankomsten brændte skibet, s å del sar
rudgl ,..Icndc. Der V;1r ingen mennesker
al se UI1l bord. og da forho ldene va r
..åledes, al de r ogs:\ kunne \ cmes
en eksplt"ion. forlod \ i " Rilllelen".
\ r, h3vde bel1l;nkel. 31 l1I;m ogs.' her
hasde llenynel b;ide og redn ing.'11:Ide
lil l;lI1dgangen , Vi I r~ f folk. der mente.
al 311e var i land, ign31mketleme m3
\~cre ble \ el alllæ ndl af br.lI1den.
Ved ;mkomslen lil den nordligste
slr:tnding k"nslalerede vi. :II beS:l'l '
ninge n her h3vde "crel nd<31 for
belydeligl storre 13re ved I:lndgangen.
en d de owige 3 bes:clninger. Skibel
her slud lil al lleg)'nde l1Ie,1 1':\ and en
revle og redningsb. den va r r.ml\ af en
~r.lI1a l og var ubnJgeli~ ,

De af be TIn ingen. s"l1I ikke kunne
,,\:Il: pa tlåden m;i alle omgående "cre
sprungel i ha""l. da dl' ikke under disse

forhold kunne blive ombord, Selvom
havet var forholdsvis ruligl. hasde den
sy,lg. ende kystst røm d,'~ 1011 dem ca .
2llll meler s)'dp.1.
Flere afs kibsbes:clningen va r forkorn
nc, Inde i klitterne arbejdede nog le tys
ke malmser med ~enop l is ning itors og
p;'1 en druknet ma rros. Vi tortsnue
oplis ninpfor ogene. men kunne tor
sl;\ pa lyskerne. al der ikke var nogen
cha nce læn ge re og opgav det, Strand
10g''I1 Orrosen henlede ligel hjem til
sin g. rd,
~lcdens vi opholdt os ved den nord lig.
stc stranding , kom de lo unders ands
b. de. som havde lig~el neddykket
under kampen. op til overfladen. De
gik ga nske langsoml læl ind til kys ten.
besætningerne kom op og placerede sig
langski bs på dækkel. I ler var der en lid
signaltorhindclse lI1ed en lysk onieer
Ira en hoj klil. hvordIer folkene pi de
IO lJIu.lcrvamJ bo: li..: svang huen IC ~l.)rn

f:'1\ el til kam mem tem e inde p:. land.
l lnders';nlllsb. Mne opllykkede sydp:.
(;mg' kys len . Oe lO \':lllllllyve maski.

ner kOIl1. '" snJrt sky dnin gen \ar ""bi.
lilbJge Iii krigsskueplJdsen. I>e Iloj så
la\ I ind over klitlerne. JI de skr.cll1le
vore hes le , VJndlly\Cm;lSkinerne 1<,,·
sVJndl S;lI1l1l1en med undel\';II11lsb;lde'
nl'. so m de nJ lllllig\'is <kulle reko gnu.
SCl"n: for.
" nglæ ndemc gik mod \'est. Oc Iyskc
marincre " J r for de Ilcsles ved ·
kommende '0t:l ned Iii byen. dJ
skydn ingen ophort,,, ol: de beromdl

~ ig så :11 ~igc p. al le ejendomme i
IIjerre~5rd. hvor de kom i lurl loj og
tik forpkj ning.
Ved den nordligste str.mding, hvor
vi opholdt os. var de r enk elte hård;
medtagne ma lroser. som I. i klittcme.
Del var særlig. den lange svn nunetur,
so m hasde a tkr;cliel dem , De blev
lort ned til g;lnlcne i den nordli ge
del af bye n. S:, vid t vi ku nne skønne,
var (k r ingen mennesker ombord i
skibet, men da Haurvig redn ingsbad
anko m lil Slrand ing.sslcdel. lik sk ibel'
kaptajn. som ophold t sig p;; stranden,
lyst til al komme ombord igen. hvad
red ningsmandskabel dog ikke kunne
indlade sig på . Rakelap par.llcm e sku lle
nu kures hjem igen,
Ih der hjem me I'" g:lIden ikke '~II

andre end min gaml e bedstefader nl:
\'or ungc kar l. had min 13der mig om
al lobe igenncm klinernc hjcm. Pi
dcn made kunne jc~ knmmer hjem I<lr
\'ugm:nc. Vi var klar o\'er. at gardens
eell1r:tle slilli ng mcd he nsyn Iii telclo n
\' ille bel) ,Ic. alvi knm underel ,"oidsoml
pres . ~I in f:,der hJ d mig om. så snJrt
jeg kom hjem . al sende et lek grnm
til ~·~I)·rercl1 for r ctll1 i llg'\'x~nct. ~I

han kunnc l?t Cl nogenlunde aulenlisk
indtryk af begi \ enh«lcn, Jeg sendle
folgende Ielegr.llil : " r ire Iyskc
lorposl'kibe Slr.llulcl \'CS! og nord \'csl
for Slalione n. l3ycn o \'crdænget i 20
minuth:r med p.ran:ltcr fr.I en cngr:lsk
n. de. So, snarl sk Y'dn ingen upllllrte.
forle, rnkela pp:lr.llerne lil "randen.

men ..annl ige bcs:clnin~er. ca. 1lI0
mand, var da kommel i land, en I1IJnd
var druknet, hvor mange dræbte kende
ikke" .
Del var el lers gåe l udmærker hjcnunc
i de p.,. limer. \ i \ ar I'J stranden.
Der \ ar selvli)lgelig voldsomt pres
p;l teletonen. Den syge mand. som
jeg nu..ltc, da j eg lob til stranden,
V;Jr anbragt i min seng. Jlcrrcds togcd
Fabrieius ng herrcds li,ldm;cg lig Kicr
bo med flere fr:l Ringkobing an kom
nu. og ,;;mltid ig I 'slJg lagdc justit •
ministeriet telefonledningen fr.I
Gml, Bjerreg ård til Ringkohing. idel
herredsfogden omrrem hele dagen
var i forbi ndelse med ministeriel.
Embedstnænd cnc skull e have uutcn
tiske, de laljeredc oplysn inger om
den grove ncutmlitctskncnkc lse og
.., mlid ig folgc begi\'enhedeme. \ idere
ud\'ikl ing.
Ved midd:lgstid Jnklllll 5 lyske
lo rpedojagere. Vinden var begyndl
al friske Ol' fr:t \Csl. o~ SIlen rejs le
sig. Dc tyske lorpedobåde lagde $ig
ud lor ,le SIrandede skille. Ild 1<" dc
syd ligsle lo $kille hleven redn ingsh;ul
llelilJndel med IO nlJnd. som roedc
ind lil de n sydligsle Ir.", Icr. "('re feId".
Il er gik de urnhord og sllled en
Ic\ ende ng en d,,,1 gris i hawl. Den
le\'ende s\'Ommede i I;nul. og dcn
dndc dre\' i land, Derclier gjorde de
10 Illar inesoldater Ira torpcdoh:',den
IJndg;mg p. kysten. ';unlid ig hlc\' der
Ira ell J nden lorpcdoh5d lirel en jolle
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ned til den nord ligste trawler med en
ma nd ombo rd. Jollen kæntrede, da den
kom ind i briendingen . og medens man
tra torp edob åden halede jo lle n til horde
igen. svø mmede matrosen i land. hvor
redningsfolkene f", Ha urvi g hjal p ham
ind .
Si, snart den ny I"ndg. mg ko m til
Justit sministeriets kendskab, blev
de r udstedt ordre til, al tyskerne ikke
måtte forl ade kysten igen, k g blev
af herredsfoged Fab ricius sendt til
stranden for al aflevere o rd ren til
he rredsfuldmægt ig Kiorbo, Ilan
læste ordren op for de IIl terpe
dob ådsmarincre. l.ejmumcu bad
om lov til al signalere dette ud til
torpedobådene, sanu II I 111 lov til III
uskudeliggore nogle tidsbomber. som
de havde i redningsbåden, Det tik han
lov ti l, Der va r efte rhånden kommet
s:' mange tilskuere til det syd ligste
strandingssted . II I dcl kneb med II I
holde s:i stort et stykke af s tranden fri.
at t idsbomberne kunne us kadeliggøres.
[Jet gik do g fint, der var 3 bomber, og
de var indstillet ptl at de gik med et
minul s mcllcm nn" . Jeg lor nok antydc.
"t dcr blev mc re plads vcd dc lo sids tc
~kspln,ioner.

Dc IIl lyskcre lik ordrc til al l<llgc mcd
mig hjcm. [Jc havdc ingc nmiddagsmad
fået . så der hlc" hagl en sto r a:gg~kage

lil dc m. og dcr var hojt hu mor. Jeg
antag er. at tid var ved l-tiden. jeg var
ved 'trandcn mcd intcrncringsordrcnl il

lorpcdoMdssold a lcmc. Jeg har "Idrig
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for eller senere set s" mange folk på
Bjcrrcg:'rd stra nd. Der "ar mennesker

alle vegne på havklitterne inden for
de strandede ski be og p:' stranden ved
hvert lir de s trandede skibe,
I de tidli ge morge ntimer var kamp en
SCl og hørt man ge mi l ind i landet, og
rygterne var nkl endnu længere, Ved
Nyrnindegab g ik foruden færgeriet
uresten a lle disponible b åde i færget art

hele dugen, Fra Bork kom mange
roende tværs over tjordcn. og la ngs
kliucn nord fra kom der et stort an tal
cyklister, Bortset C",lægcr og ovrighcd ,
tror j cg ikke der var man ge korende, da

benzinrationenugen virkede, Der va r
dog enkelte j ournaliste r pi motorcykel .
Ved ro-tiden kom dampsk ibet " Prins
Ham let", der lagdc til ved grønne Odde.
Da de lave enge stod i vandsjap. måue
alle "f med sko og stro mpc r, men de
log det med hojt humor. Jcg var sendt
derned med en besked til arntmand
Hårlev, som var bland I passagererne .
Da man ude på torpedobådene havde

"'ct besked om. at de landsa ne folk
v"r inl~mercl. forlod f,,,tojcrnc kys lcn,
og slod syd vest ud . Dcrcs miss ion har
sikkc rt værel III bj crgc skibcnc eller II I
nd~lægg~ dcm. mcn nu da dct p:igrund
af vin d og sc, var mislykkcdcs. var
dcl p.\ cn Imldc cn Ienel sc at sc dcm
j("S\'ind~. [)~n muligh~d var til st~dc.

at c nglæ ndcrnc knnnc kommc igcn.
[Jcl danskc inspcktiollsskib "Absalon"
var ko mmet f~ Eshjcrg, so m vagt tor

vor nClllm lilcl ol,( I ~ nu pil si n cUSOn1ll1c

post, mens "ind og sn tillng..
Herredsfoged Fabricius hank her
på Grul. Rjcrrcl,(ånl c n trav l dag. Dcr
skulle skaffes cn nogenl unde au ten tisk
ski ldring af ncutml itct sk nenkcl scn, Ol,(
ma n skulle have kla rlagt, hvor mange
mennesker, tyskerne havde mistet.

'/0 {~ldt' s/ramlede[artnjer

Det viste sig hurtigt , at Uj~ rrcg:ird

by var sluppet mi rakul øst heldi gt
Ir a bom bardcmcntct. htl,(cn af bycns
beboere va r dræbt e1lcr S:l~t. lI elc bycn
havdc v,c rcl udsal for granalncQslag .
dCI \'lir o, w , 'cjclU1c IO ccltlimctcr
sprænggra natcr. soi" var bru gt. [)e r

bcnyUcdcs og"l20m m sprænggra natc r.
so m væscn tligl var lidsindsl illcdc ol,(
cksplodcrcdc i lu licn . Ingcn afgard~n~

\'lir d irckt~ " ,ml. mc n ma nl,(c slcdcr i
går dcncs umiddelba rc næ rh~d var dl.,

bombenedsl ug. l >er sket e dog større og
mindre skader f.e ks. i Kr. Kristen sens
g,lrd i det nordl ige Bjcrrcgård, hvor
tiere granat nedslag i stueh usets nærb ed
sp lintrede vi ndues karme og. n u..ler ug

kvind folkene var stærkt chokerede ."l byen slap s:i let, skyldtes nok den

o ms tæn dighed . al tolk enten va r i læ
eller kom i I,~ .

!Jndcr selv~ kam pcn faldl cn krcpcrct
IO cm. granal ligc nord for vor
vip pcbrond, dcn lå p.~ jo rdcn og
:-\k il111edc smn sol\'. Vor unge karl. som

~tud i læ sammen med os. luh ned og

h"j~dc sig ovcr dCll, h\wclicr han
lob tilhagc . " 1Ivorl;" tog du dcn ikkc
m~dT spurg tc jcg ham, "dc n koglC"

s\'ll~dc han , lian havdc sP)'lIcl p:i dc n.
Scncrc da dc n var al kolet. (og vi d~n
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hjcm. men samme eftermiddag tog
;mllm;II111 H årlov den som uutcutisk

I " is for neutralitetskræn kelsen. Jeg
Iaudt senere andre kreperede granater,
som jeg har stående sum souvenirs.
Syd lo r vore g:1Il1 blev Cl tar dræbt
af en IO cm. sprænggrJnal. I Ijllldcn
taldt der en rcgn af granater, O., de r
p. gnmd af dcl tidlige tidspunkt ingen
fiskere "ar pJ Ijordcn. skete der ingen
skade. En del j,cgcre var i farezonen.

men slap dog nådigl fm del, derimod
drukncdc.\ heste. som blev sknemt ud
i Ijordcn,
V;II Bjerregård» folk sluppet uriraku
lost held igt fra bombardementet,
gjordc dc l s:mlmc ,ig og gæld cnde
for 1)',kcmc'S wdkommcndc. Kun
lire sygc var scnd l P" sygchuscl i
Ringkn bing. Tyskcmc V;II ,predt allc
vcgne ug bl!:\" ivrigt intcr~..icwct 'If
journalist~rnc. ~Iangc 31' Illarinc:mc
han le dch agct i Jylland,lagcl og
licmvislc gcmc dc rc, Jcmkors. :<I;m
kunnc ikkc undladc at ha, c cn vis
hcu ndring Il II di<sc mcnnc skcr. SO Ill

havde o\'crlc \'l:t \ crdclh stnrstc susiag ,
og nu var sluppet mir:.kul o'l hcldigl i
land Imd, dcu lorc owrmagl.
Ikot cn,-~tc t)'skcnll: ~a \ lu:dc_ var
ujcnsynligt tnhak. Vi I",nk pi
strandpla d,cu Cl slnn I'ani plankcr
liggcndc klar lil ,mklion. O'cn p" dissc
plankcr ha,dc Iyskcmc sl'r<-dt dcre,
tohak lil lurri ng. idct dct var hlcwt
bl",h 'c,1 landgangcn. mcn tr,)(fs
ihærdigt arbejdc villc Inrringcn ikkc
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lykke . Denne mangel blev pi nogen
m åde :tl!ljulpel af de mange tilskuere,
enten med en cig;II el ler en cigare l eller
Cl pibestop. Ah hlcv mod\;'gct med
takneuunclighed.
';' .uan herredsfoged F:tbricius an

komtil Gml. /ljcrrcgJrd. lorlanglc h;m
at tale med den tyske chef, Vi vidste
ikke hver han var. men I,mdl ham I",s
Toldopsynsunmd i\ . Ilejde. lI an kom
umg: ende til stedet, Han havde ':icl
lun tuj henne ho Ilcjdc og havd e
afs lullcl I'åkla:dningcn med al have
skjorten uden for bukserne, had vi
morede o, over, I I"n præsenterede ,ig
som owrlujtnanl Tuun,. mcn udovcr
al han "" cskadrcns chef og forcr af
"('refeId". , illc han ikkc udtal c s ig. fur
dcn l)'. kc knnsul kom lil ,lcdc.
Kunsul L:turscn kom mcd hcslckorClllj
og niicdc ikkc frcm fur 2·li dcn. man nu
" " o\'Crluj lllanlTuuns villig lil :tlul!lale
sig. 11'111 fort<lhc.al han var chef for dc
lirc sltandcdc forposl kibc "Admir:11
VIlli 'chrodcr". " RinteIn". " Hcnrich
nnms" og "C rc feld" . og al dcn sa mledc
bc-,,;clning udgjorde ')1) mand ibcregnct
o l!kcrcr. Fk'li llcn havdc slaliun P" Li,1.
h, orlia dcn var g:,clud lo r al cskoncrc
dc 2 ulllle" ands h. dc nmdp:i. 1':1hOjllc
mcd Arg"b v" r dc hlcvct angrcbc l " f
8 cngel . ke dcslroycrc. Mincfan"jcrne
l1ygl~dc ind 1'-1 danskc Icrrilorinm.mcn
da eng lændcrnc lorls""c h<-skydnin·
gcn gav chclcn OIdrc Iii al ' Iyrc syd" t
lor al afgi\'C dc l mindslc må l for
Ijcndcn. Dc holdl kurscn lil dc <tudlc

1" revlerne ved Bjerregård,
'1iI herredfogedens >po'S""ål. om
hvorvidt alle "ar reddet "i nær som den
druknede malros kunne overlojtnantcn
ikke udtale sig. Siden lundga ngen havde
han ingen mulighed han li" al holde lal
p:\ folkene. <1.1 de '~II "prcdl over hele
byen . Herred togeden og overloj tnan tcn
ble,' enige om. al den sikres te m åde
vilde være, al alle tyskerne mødt e på
Gml. Bjerreg ård, Selv om man var
klar ove r, al de n helt overvej ende del
afbc-,,;clningcn var red det, hældte man
dog hele dagcn til al den anskuelse, al
der kunne være savnede. men henimod
anc n. da allc skibhrudnc , 'ar n. cl frem.
kunnc dcl kon lalcrcs. al Iyskcmc kun
ha"lc mistc t dcn cnc mand .
Dcl ' ar oprindclig t mcningcn. al dc
I)'. kc " ,Idalcr k ullc <cjles Iii Ring·
kubin g "m aliencn. Sandpnmperen
.. 'ymindcgab" algik Iii Bjcrreg. rd
I""'n lor al lagc de slta nd'-dc Sl.folk
um bolll. mcn da dcl mo,1 allcn <allc
ind mcd ct vuld ,om rcgnvcj r og tihncll
hlæstc slærkl ul' . I,mdl man dct ikkc
10 rsv"r1igl al brngc dcn nll'r kc nal til
scjlallscn.
I lobel af allcnen "ar dcr lil ( ;ml.
njerrcgård ankommcl cn afd cling
int:mlcri I'ii 35 mand til hcntgl·
ningstjcnc slc nnder Injlnanl Falkc lll" lls
Icdelse. Da dc d;m,kc ,0ldJlcr ankom
lil Gml . Iljcrrcg;i lll. V;II vi heil gåc l ud
ror proviant. ug sultf~tcnlC \';Ir sultne
ug udkonc cllcr mareh lurcn . Vi m:,llc
ha\'C ckslm I:crgc cllcr pil" iant.

Dcl var cncrh. nden blevet hen I'ii de
SIIL'\ timer, og del m åtte "urgC:J fur
natlog i til de mange mennesker , I':,
Gml, IIjcrrcgird "ar problemet sæ rlig
van ske ligt, lord i mange af tyskerne
fra den nordl ige del af byen ikke
kunne komme tilbage for uvej ret, de
m åne blive her, l'roblemcl hlev dug
lost, dcl var trods ah sommerdage.
Herredsfogden og såmange afgæslcmc
som mul igt tik gæst eværelse rne.
Tyskerne dannede vi soveværelser
til iudc 1'-1 gu lvene i laden, ng lil de
dan ske oldatcr blev der redt halm i den
lille port. Da jeg ng vo r unge karl ud
p;' ancncn sngtc logipl,"ls. tta fv i I1crc
stcdcr i ndhuscne ,re mmcdc. ,om ikkc
havde andcn mulighcd end :lt snig c 'ig
ind 1':\ gimlcn. Allc log dcl primili<c
logi mcd lillrcdshcd. Ir:cll~ og "",'nigc
som d~ var. ~1cn var gæ~tc:mC' tr~cl1c.

<ti v<lr gMdcns tolk det ikke mindrc.
is.'w kvindfo lkcnc . Endelig lang l 'l\ cr
midnat kunne vi selv g:\ lil ro. Da Klau .
vor ungc karl. villc g;l i scng. In dcr
cn " ansk "g cn I)'sk soldat i dcn. li an
I"glk, sig midi imcllcm dcm . Jeg mållc
snigc mig ind i cl Iillc S<l\ ckannncr. I
, Incn indcnl<"I"ly,kcmc I'å gu lvcl og
sang " Oculschland fiber ,dies'.
Selvom g:lIdcn ,cl Illlk i s in dcngang
o\Cr hundrcdårigc hi loric Ilcrc gangc
har hUSCI Cl slOlI ng bl;mdcl sd kah.
,. ble ,· dcr dcn nal ,Iact cn rckord
i anlal :Ir gæ<tcr. som v;mskeligl vil
hli\C u\'Crg;lel i lic mtidcn. Tidliglom
morgcncn " ar allc lyske "g dan,kc
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var det ved de danske
hvilket sc lvtolgclig

soldater samt ovrighcdsperso ncmc
ug undre fm Ringkøbing. sum hank
ovemanet i Bjerregård, tilsagt til al
mod c ved Iljerrcg:ird havn , Del blev
en hård sejl tur med '''Nym indegab'' i
det stormfulde vejr, Der var over ISU
passagerer,
Særlig hård
infamer ister.

morede de lyske marinesoldater,
de r vel nærmest korn til al ugerc
bevogtningssoldater. mens sej ladsen

sto d p'i,
Dc lyskc soldalcr ug dc dan ske
inlå ntcr istcr hlev lorel ohig indkvartc
rCI i Riugkubing. sencre ble\' de lu rt
lil Odcnse . hvor dc ll lrhlev til krigen s
ophor. O \'c rlojt nant Tu uns llygtedc
hjcm til 'lYskland. men de andrc
tyskcrc hdåndt sig godt i Odc nse. Dc
g ik frit om kri ng. cukclt e af dcm blev
gift mcd danske pigcr og bosatte sig
her i landet.

Da dCI natten til den 2. september
stormede up fm '.-';1. rok
inspekt ionsskibel "Absalon". som
stad ig 1:\ på vagt uden tor revlerne,
ord re ti l ' II suge nærmeste havn. Det
var s ikkert med blandede følelser, de
påbegyndlc sej ladsen ned igen nem
del med drivminer spækkede farvand
o mkring l lnrn s Re~'. til Eshjcrg ,

Det nordligste skib, "Admiral con
Schreder" slud i K. K. Nielsens
strandlen og drev ind pa inderste
rcvl e. hvor det delvis kæ ntrcdc. Det
midlerste. "RinteIn". slo<! i Jeppe
Klauscns Icn og var o\'Crhorde hardt
mserel af br.mdc n. men skrogct hacdc
bortscl fm cnglændcrncs besky dning
ingcn skade tagel. Dc to sydligstc i Ch r.
R,mhcs og Chr. Kirks stmndlen sto<!
ku n SU metcr fra hinandcn . " I lei nrieh
Rn ms" var ccd ek splosionen bkvct
h,ndl mcdtagct. ' krogCI var spr.cngl
llc rc stedelog skibe:l var allcrcdc

sunket dyht . "C refcld" var ube skadiget
bortset fr., de træffere, skroget havde
faet under beskydningen , Det tyske
krigsnag vajede endnu,
Del siger sig selv. al den dun ske
regering sendte sin skarpeste protest til
den engel ske regering, so m beklagede
be givenheden og ydede fuld erstatning
Il" denskade, so m var voldt. DCI var Cl
slort held. al ingen danskere blev d ræbt
ved den tilsyneladende hensynslø se
bombardering. Bjerreg ård-folkene
fandt det tilslr.ckkelig erstatning.
al man slap så n ådigt. Sagen " ar
dog ikke så enkelt SCl fra engelsk
side . Det var en næsten dag lig be
gi venhed hver mo rgen at se 2 eller ol
minefartejer. som Io og to havde hver
sin opdukkede undervandsb åd bag
eller sig. Trawlerne lo rte sikkert en
wire med minesaks imellem sig . s:\ de
kunne fore undervandsbådene frelst
igennem minefelterne langs den jyske
vestkyst. hvorefter undervandsb ådene
i rum so var en dødelig fare s: vel for
de al lieredes, som de neutrales sofan,
Denne trutik langs den danske tre-mile
gnensc var næstclI ikke lil at stoppe
udcn at krænkc Danmarks nculmlilcl.
og sel v om cnglænderne dcn morgen
tilsyueladcnde car g,mske overlegnc
må man ikkc glcmmc. al tyskemcs
kampslyrke os.s:i be:stod af to modcmc
undcr\',mdsb',de. sum ",n ncddykk\-de.
Eng lændcrncs tchrilske og hensynslose
beskydning af kystcn m:l sikkcrt
tilskrives dcn d.ldeligc f,ne for al blive
lorpedcrct. Englændc rnc har ikkc villct

dræbe: de tyske besætninger, hvad de
mcgel let kunne have gjort, men der
imod ladet granaterne gå ovenover, ind
til tyskerne var fra horde. Eng lændernc
har måske tænkt al kliuangen var
ubeboet. eller at granaterne mg ind i
fjordcn. • snart tyskerne havde sogt
læ i klitterne. ga , ' englænderne de fire
sk ibe: dodsstodct og torsvandt i vest.
Den officiel le engel ske erk læring om
søtræfningen lod : " Lette engel ske
søs tridskræfter od elagde i morges ved
den jys ke ves tkyst ol Iorpostsk ibc" .
Det vis te s ig snart. at der al levegne i
det om r de, hvo r gran atern e var faldet ,
lå en de l forsagere. Flere "f de m blev i
de fø rste dage sa mlet o p so m so uvenirs
"f de mange besøgende. Man m åtte i
landets blade gøre fo lk c pmærksc nun c
på den fare de udsatte sig to r, Om to råre t
ble,' såvel klittangen som Tipper. og
Værneenge efterse t af so ldater og
senere er der lundet enkelte granater,
Sctræfningcn har sin historiske
betydning derved, at dCI var den eneste
g,mg. beboet dansk statsområde blev
beskudt i denne kr ig .
NM jeg i min skildring kun svag: har
anlydct hindcmes ind s;,Is. kan jcg
tilloje. at selvom kvindcrnc på <iml.
Hjcrrcg~rd tit hM værel udso1l lor
da gc. d" dcr skctc mcgct. så kunnc dc
s lct ikkc male sig med I. scptembe:r.

O" vi ha"dc n'\cl midnat. bel illcdc
hcrredstoged Fahrie ius min nHlder at få
i scng. li an kunnc sc. a l hun ligc "ar pa
gr.c nscn afdd tilladel igc. cl mc nncskc
l.:unn~ tllts..."Cttcs for.
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