
En skrotbunke, der i en
storm blev skyllet op på
vestkysten i 1966, viste sig
at være et gammelt
krigsskib med en
fantastisk historie. 

Dock i Middlesbrough, om de kunne
hjælpe. Direktør William Reed foreslog at
bygge nogle små krigsskibe på basis af en
hvalfangerbåd af en ny norsk type, han
havde konstrueret 1936.

Resultatet blev korvetter på knap 1.000
tons. De kunne sejle 16 knob, vende på en
tallerken og angribe (eller forsvare sig)
med en lille 10,2-centimeters kanon, dyb-
vandsbomber og tunge maskingeværer.
Desuden og nok så væsentligt blev de ud-
styret med sonar til at opspore neddykke-
de ubåde og med radar, der kunne lokali-
sere en uddykket ubåd på 5 kilometers af-
stand og et periskop på 800 meters af-
stand.

De første 26 ’hvalfangere’ blev bestilt
25. juli 1939, og dagen før Hitlers overfald
på Polen sendte admiralitetet i London
en ordre på yderligere 30.

Nervøs admiral
Ret snart efter Hitlers overfald på Sovjet-
unionen var de allierede begyndt at sen-
de udstyr til Den Røde Hær via den isfrie
havn i Murmansk. Det gik længe godt. I
slutningen af 1941 havde konvojerne
bragt 300.000 tons forsyninger til Sovjet
og kun mistet et handelsskib og et krigs-
skib.

Men i slutningen af marts begyndte det
at gå galt, for tyskerne var fast besluttede
på at stoppe konvojerne. Konvoj PQ16 mi-
stede 6 skibe, og tyskerne forberedte med
250 fly i Nordnorge og slagskibet ’Tirpitz’
en fælde for den næste konvoj.

PQ17, der sejlede fra Island 30. juni, var
også et fedt bytte. Den bestod af 35 han-
delsskibe med 156.492 tons kampvogne,
ammunition og mad og havde hele 21
krigsskibe som eskorte.

Royal Navy var godt klar over den tyske
fælde, så lidt efter konvojen fulgte først en
styrke på 7 krigsskibe og lidt længere væk
en eskadre på 16 større krigsskibe og han-
garskibet ’Victorious’. 

Ganske vist klappede hverken den ty-
ske eller den britiske fælde, for Hitler trak
’Tirpitz’ tilbage til fjordene, og i London
blev admiral Dudley Pond så nervøs over
’Tirpitz’s tilstedeværelse, at han 4. juli trak
de store krigsskibe tilbage og beordrede
konvojen til at spredes – og dermed var
skibene et nemt bytte. Hele 24 af de 35

D en så ikke ud af meget, den gam-
le, rustne hvalfanger ’Southern
Lotus’, der midt på søndag 18. de-

cember 1966 strandede på vestkysten ved
Fjaltring. 

Men vraget gemte på en fantastisk hi-
storie, som forfatteren Knud Jakobsen nu
ruller ud i bogen ’Det modige skib Lotus’
fra Sea War Museum Jutland i Thyborøn.

Skibet kom den søndag fra Norge, hvor
det et par år havde været lagt op i Oslofjor-
den. Nu skulle det hugges op i Belgien.
Men en storm på vindstyrke 9 fik slæbe-
trossen til bugserbåden ’Temi III’ til at
springe, og så drev det op på land.

Rusten skjulte et krigsskib – en gammel
korvet. ’Southern Lotus’ var bygget til
Royal Navy og havde i sommeren 1942
som ’HMS Lotus’ fået sin ilddåb i Nordat-
lanten under konvojsejlads til Arkhan-
gelsk i det nordlige Rusland. Her ledsage-
de det konvoj PQ17, der led større tab end
nogen anden allieret konvoj med materi-
el og forsyninger til Den Røde Hær.

Serieproduktion
Men vi skal lige skrue tiden tilbag til aller-
sidst i 1930’erne, da det gik op for admira-
lerne i Royal Navy, at de nok snart fik brug
for eskorteskibe til konvojsejlads. De vid-
ste fra Første Verdenskrig, at det var den
mest effektive måde at undgå tab til tyske
ubåde på.

Problemet var, at dem havde Royal Na-
vy alt for få af. De spurgte værftet Smith’s

handelsskibe blev sænket af tyske fly eller
ubåde.

Op af det iskolde vand
’Lotus’ var første skib i eskorten, der 2. juli
opdagede en tysk ubåd, ’U 456’, og det sat-
te straks efter den. Da også en destroyer
kom til, dykkede ’U 456’ – skarpt forfulgt
af dybvandsbomber. Da den igen turde
dykke ud, var konvojen forsvundet.

Den største og dumdristigste bedrift
var redningen af overlevende fra angreb-
ne skibe. Da det amerikanske skib ’Pan
Kraft’ sendte nødsignaler, besluttede che-
fen for ’Lotus’, løjtnant John Hall, at ’Lo-
tus’s helt alene skulle sejle lige i armene
på tyskerne for at redde de overlevende.

Det lykkedes. ’Lotus’ tog 45 søfolk om
bord. På vej tilbage til eskorten så John
Hall røg i horisonten og lagde straks kur-
sen om. Der var ganske vist tale om en
luftspejling, men han fandt 38 frysende
overlevende fra skibet ’River Afton’ –
blandt andet konvojens chef, John Dow-
ding – i en lille robåd og redningsflåder.

Senere under krigen gjorde ’Lotus’ tje-
neste i Middelhavet, hvor det satte to ty-
ske ubåde ud af spillet, eskorterede 40
konvojer på Nordatlanten og deltog i to
invasioner.

Lige efter krigen blev ’Lotus’ lagt op og
1947 solgt til hvalfangerselskabet Chr. Sal-
vesen, der straks byggede skibet om til
hvalfangst og gav det navnet ’Southern
Lotus’. I foråret 1963 trak Salvesen sig ud af
hvalfangst og lagde fangstskibene op i Os-
lofjorden, hvorfra ’Southern Lotus’ i de-
cember 1966 blev slæbt ud på sin sidste
rejse.

På Strandingsmuseet i Norsminde kan
man stadig se skibets skrue og harpunka-
non, mens Sea War Museum Jutland har
en kanon fra det søsterskib, der endte
som den danske flådes ’Thetis’.
henrik.kaufholz@pol.dk
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VRAGET. Det gamle skib var på vej fra
Norge til ophugning i Belgien, da en
storm i december 1966 rev trossen til
slæbebåden 'Temi III' over. Skroget stod
så langt oppe på stranden ved Fjaltring,
at det måtte hugges op på stedet.. 
Foto fra bogen. 

BREV TIL 
HANDIKAPPET BORGER
ATS er kommet i besiddelse af 
nedenstående brev til en 
handikappet borger:

Kære Ruth Jensen
Tak for sidst. Det var hyggeligt at over-
våge dig i de to døgn, det stod på.

Du har som bekendt søgt kommu-
nen om hjælp, fordi du for nogen tid
siden fik begge ben kørt af af et gods-
tog og nu sidder i kørestol.

Det er helt forståeligt, at du på den
baggrund gerne vil have os til at udfø-
re forskelligt arbejde for dig. Hvem vil
ikke det?

Vi var glade for din behandling af os
under besøget, hvor du havde sørget
for både mad, kaffe og kage, ligesom vi
sammen med dig havde den fornøjel-
se at se flere afsnit af tv-serien ’Bjerglæ-
gen’.

Under hele forløbet har vi som visi-
tatorer observeret dig grundigt og er
enige om, at du tager dit handikap
med godt humør.

Alt i alt var vi godt tilfredse med op-
holdet. Dog kunne det være rart, hvis
du anskaffer dig et par bedre senge, så-
fremt vi igen skal overnatte hos dig.

Vores konklusion på besøget er des-
værre, at kommunen ikke ser sig i
stand til at hjælpe dig, da du havde
overskud til at servere såvel mad som
kaffe og kage under opholdet, ligesom
det var vores indtryk, at ’Bjerglægen’
er en daglig opmuntring for dig midt i
den kedelige situation, som dit møde
med godstoget har sat dig i.
Med venlig hilsen
Ida Jensen, overvisitator,
Kommunen

LUFTHAVN 
AFVISER ANKLAGER
Københavns Lufthavn afviste i går
over for ATS, at der tilbage i 2018 og
2019 ikke blev gjort nok for at sikre, at
løsrevne banelys blev spændt fast af
hensyn til flysikkerheden.

»Vi havde bestilt en elektriker til at
se på opgaven, men de fleste ved vist,
hvor svært det kan være at få fat i en
håndværker nu om stunder. Dertil
kommer, at det her jo var før corona-
en, hvor flyene landede i et væk, hvil-
ket betød, at elektrikeren hele tiden
blev afbrudt i sit arbejde. Så det ene
med det andet«, hedder det i en skrift-
lig erklæring fra lufthavnen.
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