
 
 
Emne introduktion til overbygning: 
 
 
Sejlads under Første Verdenskrig 
 
Den 28. juni 1914 faldt der i Sarajevo et skud, som skulle vise sig at udløse Første Verdenskrig. 
Skuddet ramte den østrig-ungarske tronfølger Franz Ferdinand, og selv om ingen af Europas 
stormagter ønskede en krig, opstod den alligevel ret hurtigt, for alle frygtede modpartens fordel ved 
at mobilisere først. Ultimative krav mod Serbien fra Østrig-Ungarns side blev udslagsgivende, og 
den 28. juli 1914 var krigen en realitet. Da Rusland ikke besvarede et tysk ultimatum inden for 24 
timer, erklærede Tyskland russerne krig den 1. august, og inden længe fulgte flere krigserklæringer, 
som bragte hele Europa i krig. Verden stod i flammer. Skyttegravskrigen kostede tusindvis af unge 
mænd livet, men også til søs var omkostningerne enorme. 
   Danmark var et neutralt land, men tyskernes mange mineudlægninger i Nordsøen tog ikke 
nationale hensyn, når de eksploderede. DFDS-damperen MARYLAND løb på en mine den 21. august 
1914 og sank ret hurtigt, medens besætningen til alt held – efter en times roning – blev reddet af et 
belgisk fiskefartøj. Om bord på en anden DFDS-damper, CHR. BROBERG, havde besætningen set, at 
den minesprængte MARYLAND var ved at synke. To både blev derfor sat i vandet for at komme det 
synkefærdige skibs besætning til undsætning, men der var ingen mennesker at se. CHR. BROBERG 
blev dog liggende natten over for en sikkerheds skyld. Skibet fortsatte næste morgen, og kort tid 
efter løb også CHR. BROBERG på  en mine og sank på fem minutter. Andenmesteren, som var i 
maskinrummet, mistede livet, men den øvrige besætning fik reddet sig i bådene. Søkrigen til søs var 
begyndt! 
   Efter disse hændelser blev skibene i havn, men transportopgaverne blev ikke mindre af, at der var 
udbrudt krig, så skibene og søfolkene måtte genoptage sejladserne. Der var imidlertid brug for at 
lave en statslig søforsikring, som tog højde for krigsskaderne, og da det kom på plads med loven om 
Krigsforsikringen for danske Skibe af den 10. september 1914, kunne sejladsen genoptages. 
   Selv om sejladsen kom i gang igen, lignede ingenting sig selv. Fragtraterne steg, besætningerne 
fik naturligt nok risikotillæg, og skibene var længere om rejserne, da det ofte var nødvendigt at sejle 
langsomt på grund af slukkede fyr, ad omveje for at minimere minefaren eller i konvoj. Dernæst var 
manglen på kul et alvorligt problem for damperne, så sejlskibene, som ellers støt og roligt var blevet 
erstattet af dampere og efterhånden også motorskibe, fik en ny rolle at spille. Ja, sejlskibene blev 
faktisk så populære, at priserne tog en himmelflugt, for ingen kunne jo vide, hvornår krigen fik en 
ende, og om der var tonnage nok. 
   Den økonomiske følge af krigsudbruddet blev gyldne tider for skibsfarten – både damp og sejl – 
selv om mange skibe forliste. De stille år før krigsudbruddet havde fået mange marstallere til at 
sælge ud af flåden, så da fragtraterne atter steg, kunne man konstatere at det store skibssalg havde 
været en særdeles følelig fejldisponering. Alligevel fortsatte skibssalget under krigen, bl.a. 
selvejere, der ikke ønskede at sætte livet på spil på havet, men nu var det til priser, der var både to 
og tre gange højere end prisen i fredstid. At Marstals flåde blev halveret under Første Verdenskrig, 
skyldtes ikke kun krigsforlis, men nok så meget et stort salg af skibe, også til Norge og Sverige. 
Enkelte marstallere holdt dog igen med salget og udnyttede i stedet tiderne til at ekspandere. Det 
gjaldt blandt andre skibsreder E. B. Kromann, som dog også måtte indkassere store tab, da ikke 
mindre end syv af rederiets skibe forsvandt i havets dyb i 1917. 



 
   Den 1. februar 1917 erklærede tyskerne uindskrænket ubådskrig. Det vil sige, at alt, hvad der 
sejlede på vandet, ville blive sænket af de tyske ubåde – også de neutrale skibe. I de heldige tilfælde 
blev besætningerne reddet af forbipasserende skibe efter kortere tid i redningsjollen. Andre gange 
forsvandt skibene og deres besætninger sporløst. Denne tyske krigstaktik kostede marstallerne dyrt 
– ikke færre end 53 søfolk fra Marstal Sogn satte livet til! 
   Hvis et skib forsvandt sporløst, kunne ingen derhjemme ane, hvad der egentlig var sket. Skibe 
forliste jo også i fredstid. Sådan troede man også, det var gået med skonnert HYDRA af Marstal i 
1917, men ved et utroligt tilfælde kom den virkelige historie for dagen i 1920. En mekaniker fra 
Nyborg, Knud Ravn, stammede nemlig fra Haderslev-egnen, og han havde som så mange andre 
sønderjyder været indkaldt i tysk krigstjeneste. Han havde været om bord på ubåden U 60. Alle 
besætningsmedlemmer fik udleveret fotografier af de skibe, ubåden havde sænket i dagslys, og 
deriblandt var også HYDRA. Da Ravn sad og viste billederne frem på en restaurant, var der en af de 
andre ved bordet, som genkendte HYDRA af Marstal. Han tog kontakt til skibets reder, og i 
november 1920 bekræftede Ravn for retten i Ærøskøbing, at HYDRA var et af U 60’s ofre i den 
uindskrænkede ubådskrig. Hvad der skete med HYDRAs besætning, efter den var blevet overladt til 
sig selv i åben sø vest for Irland, vil ingen nogensinde få at vide. En ung sømand, der skulle have 
været hjem med HYDRA efter længere tids udmønstring, og som således blev derude, har skrevet et 
brev hjem. Brevet er gengivet i krigsrummet. 
   De grusomme historier kan heldigvis suppleres med en god beretning, for da skonnert 
NORDSTJERNEN i sommeren 1918 mødte en tysk ubåd, blev skibets fører beordret over på ubåden, 
hvor ubådschefen brysk gennemgik papirerne. Skipperen var nærmest sikker på, at alt håb var ude, 
men overraskende nok blev papirerne godkendt, og skibet kunne sejle videre. Ubådschefens sidste 
formaning var: ”Prøv nu ikke mere på at indtage last til ikke-neutralt land”, og den lykkelige 
skipper bedyrede, at det aldrig ville ske, hvorefter han hørte ubådschefen sige på dansk: ”Sikken 
løgnhals”. Måske var ubådschefen sønderjyde og kunne på denne måde hjælpe en landsmand? 
   Inden for seks timer mødte NORDSTJERNEN yderligere to tyske ubåde, hvis chefer aldrig havde 
ladet skibet sejle uden den første ubådschefs godkendelse. NORDSTJERNEN blev reddet, og nåede 
velbeholden til Gibraltar, hvor den utrolige historie til gengæld fik den negative virkning, at skib og 
besætning blev omfattet af mistro, for hvordan kunne det dog gå til, at tyskerne lod et skib gå fri? 
NORDSTJERNEN kom dog til Casablanca, hvor en fransk general bad om den fulde historie af hensyn 
til efterretningstjenesten. 
   Første Verdenskrig endte med våbenhvilen den 11. november 1918, hvor Tyskland måtte 
acceptere så drøje fredsbetingelser, at de på sin vis var medvirkende til, at en ny verdenskrig brød 
ud igen i 1939. 
 
Hvor kan man læse mere? 
Den generelle danske søfartshistorie under Første Verdenskrig findes blandt andet beskrevet i 
Anders Monrad Møller, Henrik Dethlefsen og Hans Chr. Johansen: Dansk søfarts historie bind 5. 
Sejl og damp. Marstalskibenes vilkår under den uindskrænkede ubådskrig er eksempelvis beskrevet 
og suppleret med beretninger i bøgerne Never give up! Rederiet Erik B. Kromann i årene 1907-
2007 og Ved fælles hjælp… Søassuranceforeningen ”Ærø” G/S 1876-2001, begge af Karsten 
Hermansen. 


