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Angrebet på sukkerdamperen »Gustav« i Kolding Fjord
Af Gunnar Ebbesen

Det var ikke årstidens naturlige mørke alene, der 
den eftermiddag -  onsdag den 15. november 1944 - 
var ved at sænke sig over det besatte Danmark.

Udsigten til, at man endnu en gang var på vej ind 
i en krigsvinter -  den femte i rækken - gjorde sit til, 
at den mørke tid forekom endnu sværere at skulle 
igennem, bl.a. under indtryk af den tiltagende vold 
og terrorvirksomhed fra tyskernes og måske især fra 
deres danske håndlangeres side som svar på mod
standsbevægelsens stigende antal aktioner.

Selvfølgelig var der også lyspunkter. Invasionen i 
Normandiet i juni måned var blevet en succes, og de 
allierede hære var på vej ind mod selve Tysklands 
hjerte, så ingen kunne længere være i tvivl om kri
gens udfald. Den engelske premierminister W in
ston Churchill måtte ligefrem søge at dæmpe de 
store forventninger om en snarlig afslutning af kri
gen. I en tale til det engelske Underhus i september 
måned 1944 gav Churchill udtryk for den opfattelse, 
at der ville gå flere måneder af 1945, før kampene 
ville blive afsluttede -  en opfattelse, som senere 
skulle vise sig at være korrekt.

Det var også i september måned, at Kolding 
skulle opleve den tidligere nævnte terrorvirksom
heds kulmination med sprængningen af Kolding 
Folkeblad. En aktion, der kostede tre uskyldige 
mennesker livet. Natten før havde de samme ban
ditter sprængt Vejle Amts Avis i luften.

De danske Sukkerfabrikkers skib, S/S »Gustav« 
var også denne novemberdag på den sædvanlige tur 
mellem Assens og Kolding, som den havde været det 
gennem talrige år.

»Gustav« og dets søsterskib »Adolph« var bygget i 
1899 på Kjøbenhavns Flydedok og Skibsværft som 
særlige tankbåde. I efterårets sukkerroekampagne 
skulle de transportere den udvundne sukkersaft fra 
saftstationerne i Kolding og M ern til videre forar
bejdning i henholdsvis Assens og Stege.

I de første mange år kunne »Gustav« klare trans
porterne alene og kunne foretage en dobbelttur på 
ca. 10,5 time. I visse perioder var andre af sukker
fabrikkernes skibe indsat på ruten, men fra 1941 sej
lede »Gustav« atter på den vante rute, hvor et andet 
af fabrikkernes skibe,»Carl«, også var i fart, da kri
gen bl.a. medførte et forbud mod sejlads om natten.

M inefaren i de danske farvande var en medvir
kende årsag til dette forbud. At denne minefare ikke 
var nogen tom trussel havde allerede vist sig i 1940, 
hvor »Gustav« blev minesprængt i Langelandsbæl
tet på vej fra Nakskov til Kolding med en last stødt 
melis. Skibet blev dog hævet og kom efter et værfts
ophold atter i fart. I kampagnen 1942gik det galt for 
færgen »Sønderjylland« på Assens-Arøsund over
farten, da den løb på en mine og sank ud for sydspid
sen af Ærø. Bågø-overfarten fik også minefaren at 
føle knap halvanden måned senere, da båden »Turi
sten« blev minesprængt ved Brandsø.

Mens »Gustav« i ballast pløjede sig vej gennem 
Lillebælt, var jord-personnellet på en af Royal Air 
Forces baser »et eller andet sted i England« i færd 
med at klargøre to Mosquito-maskiner til et togt 
over dansk område.

De Havilland M osquito-maskinen var en af den 
2. verdenskrigs mest elegante og effektive jager-
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»Gustav« ved kaj i Kolding forsynet med nationalitetsbemaling.

bombere. Den 2-motorede maskine, der havde en 
besætning på 2 mand, var udstyret med en kraftig 
bevæbning og kunne desuden medføre en bombe
last på 2.000 kg.

I modsætning til de fleste andre militære luftfar-

tøjer var M osquito-maskinen bygget delvist af finér. 
Dens aktionsradius var op mod 2.000 km, og man 
anså dens store hastighed, over 600 km i timen, for 
at være dens bedste forsvar.

Mosquito-maskinen havde i øvrigt allerede på-
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kaldt sig opmærksomheden herhjemme, idet det var 
maskiner af denne type, der deltog i det vellykkede 
angreb på Gestapo-hovedkvarteret i Arhus den 31. 
oktober 1944.

Da de to M osquito-maskiner rullede ud til start, 
var det med den new zealandske Flight Lieutenant 
Badley og hans engelske navigatør, Flight Sergeant 
Wilson i den ene maskine, medens Flight Lieute
nant Griffiths og dennes navigatør, W arrant Officer 
Smith, sad i den anden maskine.

Togtet, der havde Værløse Flyveplads ved Køben
havn som mål, var i øvrigt ikke Badleys og Wilsons 
første tur over dansk område. Så sent som den 26. 
september var de i forbindelse med en flyvning over 
Jylland blevet så kraftigt beskudt af den tyske 
afværgeild, at de måtte »humpe« hjem på kun én 
motor.

Om resultatet af angrebet på Værløse Flyveplads 
hersker der nogen usikkerhed. Efter de foreliggende 
oplysninger skulle der på angrebstidspunktet be
finde sig omkring 30 tyske luftfartøjer af forskellig 
art på pladsen. Selv mener Badley og hans naviga
tør, at de har beskadiget 3 tyske jagere. Også denne 
gang blev de mødt af en kraftig tysk afværgeild og 
måtte atter tilbagelægge turen til England på kun én 
motor. U nder landingen brød landingsstellet sam
men, men Badley og Wilson reddede begge livet.

I rapporten om togtet fremgår det tillige, at »et 
tysk skib i Vejle fjord blev angrebet og skudt i 
brand«, og at »to lokomotiver blev angrebet syd for 
Horsens med udstrømmende røg og damp til følge«.

Af de danske kilder fremgår det, at angrebene 
blev udført af to maskiner, så det er derfor mest 
sandsynligt, at angrebene på skibet og de to lokomo
tiver blev udført på vej til Værløse.

»Det tyske skib i Vejle fjord« var i virkeligheden 
sukkerdamperen »Gustav«, derpå angrebstidspunk
tet befandt sig ved indløbet til Kolding Fjord, og de 
to lokomotiver »syd for Horsens« befandt sig rettelig

henholdsvis syd og nord for banegårdsterrænet i 
Fredericia.

Efter »Gustav«s ankomst til Kolding udarbejdes 
der en rapport med følgende indhold:

»Onsdag den 15. november 1944 kl. 15.55, daS/S 
»Gustav« af Assens befandt sig ud for lodsstationen 
i Kolding Fjord, på rejse fra Assens til Kolding i bal
last, observeredes 2 mindre, gråmalede flyvemaski
ner kommende imod os vest fra i en højde af ca. 30 
meter over vandoverfladen. Umiddelbart inden 
maskinerne var over os, åbnede den ene en kraftig 
beskydning imod skibet, hvorved foreløbig er kon
stateret, at 17 projektiler ramte skibet følgende ste
der: 3 igennem skorstenen, 4 igennem styrehuset, 1 
igennem kabyssen. Dette fandtes senere i maskin
rummet, 4 har ram t skibsskroget under øverste 
vandlinie, dog uden at gå igennem, 2 igennem skan
seklædningen, 1 igennem fokkemasten, 1 har strej
fet stormasten og 1 igennem flaget agter, alle sam
men fra S.B. side.

Der kom ingen mennesker til skade.
Ved ankomsten til Kolding kl. 16.30 toges besigti

gelse over skaderne af havnefoged C. Fink og skibs
synsmand H. Hansen. Sødygtighedsattest er ud
stedt, indtil skaderne, ved en for rederiet passende 
lejlighed, kan repareres.«

Rapporten, der er dateret Kolding, den 15. no
vember 1944, er underskrevet af Strate, maskinme
ster, S. Kurtzhals, styrmand og af skibets fører, H. 
Kristoffersen.

Den følgende dag -  torsdag den 16. november 
1944 -  bringer Kolding Folkeblad på forsiden en 
omtale af såvel angrebet på »Gustav« som angre
bene på de to lokomotiver. Desværre krævede de 
sidstnævnte angreb menneskelige ofre, idet den ene 
lokomotivfyrbøder blev dræbt på stedet, medens de 
tre øvrige DSB-folk blev sårede.

Om angrebet på »Gustav« skriver Kolding Fol
keblad blandt andet:
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Søkort, der viser Gustavs og M iras placering ved skudepisoden.
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»... pludselig dukkede 2 Mosquito-maskiner op 
skråt forude. Styrmanden havde vagten på broen og 
stod sammen med den matros, der passede roret, i 
styrehuset. Han så, at den ene af de to flyvere be
gyndte at dykke ned mod skibet, og samtidig så han 
mundings-ilden fra flyverens ene maskingevær og 
var klar over, at der blev skudt. Styrmanden råbte til 
matrosen, at han skulle kaste sig ned, og selv smed 
han sig ned på styrehusets gulv. Et øjeblik efter 
for tre-fire maskingeværkugler gennem styrehuset, 
men hverken styrmanden eller matrosen kom noget 
til. Var de blevet stående, ville de begge være blevet 
dræbt.«

Folkebladets omtale af den dramatiske begiven
hed slutter med oplysningen om, at trods skaderne 
er »Gustav« dog ikke mere medtaget, end at den ef
ter ankomsten til Kolding fik sødygtighedspas, og at 
den først kommer på værft, når sukkerroe-kampag
nen er afsluttet.

Rorgængeren på »Gustav« under de dramatiske 
begivenheder, den nu 65-årige Peter Nygård K nud
sen, Junghansvej i Kolding, fortæller, hvordan han 
oplevede angrebet:

»»Gustav« blev angrebet af to engelske flyvere lidt 
før bøjen til Agtrup Vig. Kun den nordlige af fly
verne skød -  hvor mange skud vides ikke, men skibet 
ramtes af 21 skud (20 m/m maskinkanon-kugler).

Skibssiden, skanseklædning, vant, master, styre
hus, kabys, skorsten og flaget agter blev ramt. Styre
huset blev raseret af 7 kugler. Styrmand Kurtzhals 
og jeg undgik at blive ramt (af samme kugle), da vi 
smed os ned på dørken. Denne kugle fortsatte agter
ud gennem en sprosse i styrehuset og gennem skor
stenen.

z

En kugle fandt vi på fyrpladsen. Den var gået 
gennem kabyssen og ind på maskintoppen, hvor den 
klippede fløjterøret over og ramte et vinkeljern på 
skottet. Derved forandrede den retning og for ned 
på fyrpladsen, hvor den slog en skovl ud af hånden

på fyrbøderen for derefter at falde ned på dørken.
Det var den eneste kugle, vi fandt (ca. 5 cm). Re

sten -  adskillige flere -  er fløjet videre, hvoraf en del 
har klippet rigningen itu på galeasen »Mira« af Kol
ding, som vi lige havde passeret«.

Og Peter Nygård Knudsen føjer til:
»Vi havde gennem ca. en uge observeret et tysk 

troppetransportskib ligge for anker ud for Løver
odde, men på angrebsdagen var det afsejlet. Da vi 
var lidt før Assens, lå skibet dér.

M en jeg ved ikke, hvorfor vi blev beskudt, for vi 
havde 2 store flag malet på hver skibsside og ligele
des 2 flag på brovingerne og flaget agter. Jeg har se
nere fået oplyst, at der hos skovfoged Folting i Sten- 
derupskov var en udkigspost. Herfra rapporteredes 
alle fjendtlige skibe, der passerede Lillebælt, og ved 
hjælp af en direkte sender havde man kontakt med 
England, der dermed kunne reagere med kort var
sel.

Før dette angreb havde englænderne været over 
Værløse flyveplads og pløjet startbanen op, og bag
efter var de over Fredericia og beskød et tysk mili
tærtog med dansk lokomotiv foran«.

Ganske som den frie verdens ankermand, W in
ston Churchill, havde bebudet i september 1944, 
kom der til at gå flere måneder af 1945, førend kam
pene var afsluttede i Europa.

Men i maj 1945 oplevede Danm ark befrielsen og 
dermed afslutningen på »de fem forbandede år«. 
M angt og meget blev nu betragtet og vurderet på en 
anden måde end før.

I Kolding Folkeblads populære rubrik »Talersto
len« den 10. oktober 1945 kan man næsten føle 
»Public«s glæde over, at sukkerdamperne atter dam 
per ind og ud af fjorden under mere fredelige for
hold end i de foregående år. »Public« kommer deref
ter med sit bidrag til beretningen om angrebet på 
»Gustav«:

»I dag begyndte kampagnen på Kolding Saftsta
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tion, og der forestår et par travle måneder såvel i 
egnens roemarker som på saftstationen ved havnen. 
Sukkerdamperne vil atter dampe ind og ud af fjor
den. Det foregår i år under mindre farlige forhold 
end i fjor, da, som man vil huske, »Gustav« var ude 
for beskydning fra luften under en af sine ture. Det 
var noget af et mysterium, hvad det skulle gøre godt 
for. Det kan derfor være på sin plads nu at fremdrage 
baggrunden for denne beskydning, som heldigvis 
var en fejltagelse. Det var indirekte Dalby-sogne- 
rådsformanden, proprietær Erik Juhls skyld. Dette 
være sagt uden bebrejdelse i tonen, tværtimod.

Som mine tilhørere måske ved, var Erik Juhl 
stærkt engageret i modstandsbevægelsen. Når han 
red ud på sine tilsyneladende uskyldige morgen
ture, havde de et ganske bestemt mål. De gik næsten 
altid til Stenderup-skovene, hvor Juhl betjente en 
hemmelig radiosender til England. Han havde 
netop meddelt, at der lå tre tyske hjælpekrydsere 
under Løverodde. Da de engelske flyvere kom for at 
knalde de tyske skibe, kunne de ikke finde dem.

»Gustav« var så uheldig at komme sejlende forbi 
netop i det samme, blev taget for et af de tyske skibe 
og beskudt, heldigvis uden at nogen af besætningen 
blev ramt. Flyverne opdagede vistnok straks fejlta
gelsen, og såvidt jeg ved, fik Erik Juhl, da han dagen 
efter på ny havde forbindelse med englænderne, en 
reprimande for unyttigt at have kaldt maskinerne 
herover. Men kendsgerningerne var, at de tyske 
hjælpekrydsere stadig lå ved Løverodde, da flyverne 
kom. Formentlig på grund af skovens lange skygge 
havde de ikke kunnet se dem«.

Og Folkebladets »Public« slutter således: »Sådan 
hang altså den historie sammen. Den fik trods alt 
ikke noget alvorligt udfald, men beskydningen var 
naturligvis en slem forskrækkelse for mandskabet«.

»Gustav« blev i tiden efter den 2. verdenskrig of
fer for udviklingen -  lastbiler og jernbane overtog 
efterhånden de fleste af sukkerfabrikkernes trans

porter -  og skibet blev solgt i 1962. Det blev ombyg
get til motorskib og sandpumper og blev omdøbt til 
M/S GUSTAV af Odense. I slutningen af året kom 
det ud for en kollision syd for Gedser, hvor stævnen 
blev trykket ind.

I december 1963 kæntrede GUSTAV i hårdt vejr 
i Lübecker-bugten under stenfiskeri, da lasten 
havde forskubbet sig. Ved denne lejlighed omkom 4 
mand.

GUSTAV blev atter hævet og repareret og fik nu 
hjemsted i Godthåb. I 1973 sank GUSTAV i en hy
lende snestorm ud for Grønland -  i sandhed et vær
digt endeligt for et skib, der havde været så meget 
igennem.
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