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Fægtnings-Berettelse „S 701“ 
 
 

0324 Efter torpedosalven drejet af og løbet i bb.pejling til førerbåden 
0327 Gået i kølevandet som takt. Nr. 2. Kurs ... 
0331 FuMB (ESM) melder fire MGBer med lydstærke 4 i pejling 335o. – 

På samme tid sigtning af MGBerne med høj fart. 
Ildåbning samtidig med førerbåden. 
UK (UHF)-ordre: Vending til østkurs og maximum fart, lider lidt 
forsinkelse, rormanden drejer ind i kølevandet af førerbåden, 
afstand 70 m. 

0332 Ved UK (UHF)-ordre, ordre til rormanden og observation af 
førerbåden, tabt for et øjeblick MGBerne ud af øjnene. Ramming. 

0333 Ved kollisionen alle folk faldet om. Efter jeg stod op igen første blik 
forud, er endnu i kølevandet af førerbåden, 2. blik agterud, den båd 
som har rammet mig er styrbord agterud bare at se som skygge. 
Båd blev rammet fra styrbord agterud i højde af kommandant-

rummet. Stærk vandindbrud, 1,70 m over bilgebrædderne i 

kommandant-, radio- og tankrummet. 
Radio og ekkolod fladet du. Lækagen fra øverste dæk til 1 m fra 
kølet, kan ikke gøres tæt. Afd. IV og VII bliver afstøttet. Melding: 
Afd. IV og VII laver også meget vand. Fart kan dog holdes. 

0340 Stb.-motor faldet du. Stb.-tank er sprunget læk.., vand i maskinen. 
Lange grønne blinke (20 knob) afgivet til førerbåden, bliver 
tilsyneladende ikke identificeret, siden båden sakker stærkt agterud. 
Bådene agterud passerer på bagbord side. Siden der er ingen 
meldinger fra maskinen at den er uklart, antager jeg at den snart vil 
blive klart igen, også står Englænderen på vores UK (UHF kanal. 
Derfor beslutter jeg mig kun da ser bare kan se kølevandet meget 
svagt at benytte UK  (UHF) og ansøger om 

0348 Lange grønne (20 knob) af førerbåden. I midlertiden har Afd. IV 
lavet mere og mere vand, side motorerne står i vandet og falder ud.  

0349 UK til førerbåden „Ansøger om lange røde (stop).“ 
Løbet videre med 12 knob. Meldet til førerbåden udfald af to 
motorer, UK (UHF) odre: Gå til øst. Gået på østkurs. 

0355 Ansøger af førerbåden grønt stjerne. Stjerne ikke observeret. UK 
(UHF) forbindelsen river af 

0402 Bb.-førud convoy-route-bøjer. Patin-kompassen var faldet du ved 
rammingen. Der blev styret efter styrekompassen. Set ind til convoy 
routen ved Dora (Delta) og sejlt lodret bort fra convoy-routen. Ved 
rystelsen fra rammingen er styrekompassen også faldet ud. 

0405 Side motorene igen klart for 28 knob. 
Løbet af med 28 knob. 
Ved atsejle bort fra convoy-routen lå ved kompassen 160o til, altså 
omtrent 100o deviation. Senere bliv i en lille skyhull deviationen 
bestemt på 90o. 

0412 FuMB (ESM) melder destroyer, lydstyrke 3 i 40o. 
Sejlt til syd og gået rundt den. 

0428 Alle motorer klart. Gået på tilbagemarchen med 34 knob. Vandet i 
Afd. VII kan blive holdt lænset til 20 cm over bilgebrædderne.  
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Afd. IV kan godt holdes lænset. 
Ved daggry i kystområdet dårlig sigt. 

0720 Stopped for at lodde, 24 m vand, Afd. IV og VII laver meget vand 
ved fartformindringen, derfor er flere stops og lodding ikke 
mulig.Også trænger tiden, siden mangel af brændestoff, derfor trods 
større fare fra kampflyvere lukket op FuMO (radar) og målet ind 
kysten. Flere store landmåle i 100o, 10 km. 

0802 Taget målene førud. 
0805 4 store fartøje i 120o, typer ikke at bestemme. Siden jeg ikke 

forventer fartøje før den egen kyst og selve kysten ikke at sees, tror 
jeg at være helt forfejlet og formoder at være endnu foran Schelde 
mundingen. Jeg bliver taget under fyr af farttøjene og drejer klokken 
0809 af til nord. 

0820 Drejer langsomt mod kysten igen, kenner nu kysten. Jeg står nord 
af Egmond. 

0827 Kursen 180o. Ved fartøjene handlede det sig om egene vogtskibe 
som løb ind til Ijmuisen. 

0900 Passeret molene. 
0915 Fast i bunkeren. 

Forskibet understøttet. En d☼ød og to sårede ved kvæstninger 
mellem kalotten ohr rør. Soldater var ved at nylade torpedo.  

Undertegnet Toermer 
 
 

Stillingtagen af Flotillechefen 
 

Den kommanderende S 701 træffer ingen skyld i rammingen. Sigtingen af MGBerne 
skete i rammingposition på så kort afstand, at bare en lykkelig omstand kunde have 
ladet alle både slippe fri af hinanden. De meldete grønne blinke blav dog seet men 
ikke godkendt som nogen, siden i samme pejling der stod endnu mundings fyr og 
fjenden havde allerede før forsøgt på UK (UHF) at få førerbåden til at stoppe 
(fremmed taler til Fips (Ansøger om lange grønne - fart 20 knob). UK (UHF) 
forbindelsen rev af siden S 701 ved kompas-fejl styrede vestkurs i stedet af østkurs.  
 
At bringe båden tilbage er en udmærket sømands ydelse og beviser et godt formå af 
hans besætning. Den formodelse at S 701 blev ikke rammet af en MGB men af  S 
199 er nærliggende. Ikke at forklare ville endog blive fakten at S 199 for 15 minuter  
kunde have holdt farten af 34 knob med knuset forskib – anderledes kunde den gode 
UK (UHF) forbindelse ikke have bestået for så langt – og ikke havde meldet nogen 
skader.  
 
Den totale udfald af to både, sandsynlig også grundberøringen af videre to, er med 
stor sikkerhed at føre tilbage til den overordentlig dårlige sigt i operations området. 
Den faktum at den egene radar er endnu i dens børnesko giver derved ikke 
muligheden at konstatere hvor lønnende måle for torpedoerne er og hvor man bider 
sig fast bare i de fjedelige sikkeringsfartøj-grupper selv om dampskibene er m selv 
om dampskibene er måske lige i nærheden. Skulle i de næste dage være godt vejr 
for angreb af S-både med svarende chancer for successs, så er min flotille faldet ud.  
 
I fuld værdsettelse af krigens situation og faktumet at enhver nok så lille chance for 
success må benyttes unde alle omstænder, det er ikke bevist for mig, at på lang sigt 
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men ikke en gang meget lang sigt, på denne måde der er ikke et maximum af 
success at få.   
 

Undertegnet Zymalkowski 
Korvettenkapitän og Flotillenchef 


