
 
 
Emne introduktion til overbygning: 
 
 
 
Krigssejlere under Anden Verdenskrig 
 
I året 1940 var Marstals tidligere så store handelsflåde nået ned på 61 skibe. Forklaringen var den 
enkle, at sejlskibsflåden var forsvundet. Flåden af motorsejlere var til gengæld øget markant, 
medens dampskibene lå stabilt på et antal af seks. 
   Rederne mistede herredømmet over de skibe, som var i udlandet ved Anden Verdenskrigs udbrud, 
og for Marstals vedkommende gjaldt det de tre motorsejlskibe ELISABETH, MERKUR og 
NORDSTJERNEN samt dampskibet H H PETERSEN, som alle blev underlagt britiske betingelser. Men 
disse betingelser blev delt af mange andre marstallere og ærøboer i almindelighed, for der var 
ærøboer på skibe fra alle danske rederier, så der var tale om mange, mange ærøske søfolk. I alt var 
der skønsmæssigt omkring 3-4.000 danske søfolk, der havde base i England under krigen. 
   I sommeren 1940 blev der lavet en fast ordning for den tid, hvor de danske søfolk var i land 
mellem rejserne. De skulle alle opholde sig i Newcastle-on-Tyne, som ligger ret nordligt på den 
engelske østkyst, og på den tid havde omkring 250.000 indbyggere. Forhyringen – det vil sige 
ansættelsen – skulle finde sted i Newcastle, som på den måde blev en slags hjemby for de mange 
danske søfolk. Danskerne blev kendt med byen på flere måder: de blev medlemmer af klubber, 
organisationskontorer og en pulje, Danish Merchant Navy Reserve Pool, som gav dem fast 
ansættelse og poolpenge ved ledighed. Søfolkene fandt logi forskellige steder i den store by. 
Officerer slog sig typisk sammen i kollektiver, som lejede hele huse. Andre boede på værelser, som 
desværre alt for ofte lå i de gamle slumkvarterer i nærheden af havnen. 
   De fleste af Newcastle-søfolkene kom til at sejle i den såkaldte Coasting and Short Sea. Og fra 
juni 1940, hvor hele Vesteuropa var på tyske hænder, blev sejladsen for alvor virkelig farlig. 
Risikoen for flyangreb med bomber og skyts var en allestedsnærværende risiko for konvojerne, som 
sejlede langs den engelske syd- og østkyst. Farvandet var desuden fyldt med miner og vrag, som alt 
sammen medvirkede til at gøre sejladsen risikofyldt og stærkt psykisk belastende for søfolkene. 
   Englænderne var fast besluttede på at forsvare deres ø, og deres standhaftighed smittede af på de 
mange landflygtige nordmænd, danskere og hollændere, som alle tog deres tørn. 
   De mange skibe, som befandt sig i nærheden af Danmark ved krigsudbruddet i april 1940, 
fortsatte i dansk tjeneste, men uden egentlig handlefrihed. Der blev indgået en overenskomst 
mellem Danmark og den tyske besættelsesmagt, og ifølge denne overenskomst skulle transport af 
tyske kul have højeste prioritet, medens forskellige ikke-militære tyske transporter skulle komme 
lige efter. Først når disse pligtrejser var klaret, kunne de andre fornødenheder – hvilket især vil sige 
korn og foderstoffer – blive transporteret. 
   For at sikre, at den dansk-tyske overenskomst blev overholdt, blev de større rederier frataget 
dispositionsretten over deres egne skibe, som derefter blev styret af Fragtnævnet. 
   Den store minefare og forlisrisiko udløste meget hurtigt nogle meget hurtigt voksende fragtrater – 
altså den betaling skibene fik for at sejle en given last – så der var store penge at tjene. 
Motorsejlskibene, som ellers ikke længere brugte sejl, fik pludselig glæde af at kunne spare 
brændstof ved at gøre brug af vinden som i gamle dage. Biltrafikken faldt, og transporten kom over 



 
på de mindre fragtskibe, som ikke mindst fik en stor opgave i at sejle brunkul fra Jylland til 
København. 
   Marstal og Ærø ydede i høj grad sit bidrag til de allieredes kamp mod tyskerne. Mange omkom, 
men endnu flere satte livet på spil i den daglige indsats. Det gjaldt, hvad enten det var i engelsk 
tjeneste under konvojsejlads eller i den indenrigske fart. En trykt opgørelse rummer 2.208 danske 
omkomne under Anden Verdenskrig, men tallet skal muligvis sættes højere. Alene fra Marstal 
omkom 80 søfolk og to medsejlende familiemedlemmer, hvad der må siges at være et uhørt højt tal 
for en by af så beskeden størrelse. Det store krigsoffer er den enkeltfaktor, som har betydet mest for, 
at stadig færre marstallere valgte søfartserhvervet i efterkrigsårene. 
   ”I skal ikke blive glemt”, lovede man søfolkene for deres indsats for en fri verden. Men én ting er 
at sige det, noget andet er at gøre det. I den folkelige hukommelse stod frihedskæmperne forrest, 
medens søfolkene ofte måtte acceptere at være nærmest overset. 
   Ved Marstal Kirke har der siden 1985 stået en mindetavle med navnene på de omkomne i de to 
verdenskrige. På Marstal Havn står kunstneren Hans Krulls skulptur over søfolkenes indsats under 
Anden Verdenskrig med forfatteren Carsten Jensens tekst. I Marstal er søfolkene ikke glemt. 
 
Hvor kan man læse mere? 
Litteraturen om Anden Verdenskrig er nærmest uendelig. Nogle af de vigtigste forfattere til 
søfartens historie er Christian Tortzen, som blandt andet har skrevet bogen Krigssejlerne. Træk af 
dansk skibsfarts historie 1939-1945. H. C. Røders bog De sejlede bare… En beretning om danske 
sømænds og fiskeres indsats hjemme og ude i den anden verdenskrig er også meget informativ. 
Knud Erik Kromann Madsens stærke beretning om krigssejladsen under engelsk kommando findes 
bl.a. trykt i Karsten Hermansen (red.): Marstal Søfart 1925-2000, hvor den lokale søfartshistorie 
under krigen er beskrevet i hovedtræk. 
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