
  

SKRIVEKONKURRENCE OM 29. AUGUST 1943 

Dyk ned i historien og skriv ud fra én af følgende opgaver: 

 

1. Øjenvidneberetning 

Lev dig ind i historien om d. 29. august 1943 og skriv en øjenvidneberetning: Beskriv hvem du var, 

hvad du oplevede, og hvad du tænkte om begivenhederne.  

Du må max skrive 500 ord. 

2. Historisk essay 

Hvad ved jeg om begivenhederne 29. august 1943, og hvad mener jeg, det fik af betydning for 

eftertidens Danmark. 

Du må max skrive 500 ord. 

Konkurrencen er for dig i 7.-9. klasse. 

Dit bidrag til konkurrencen sendes på mail til Bibliotekar Lisbeth Larsen lilar@syddjurs.dk. Senest torsdag 

d. 1. november 2019. 

De tre bedste bidrag inden for hver opgavetype offentliggøres d. 14. november 2019.  

 

Førstepræmie: 

Gavekort på 1000 kr. sponsoreret af Ebeltoft Handelsstandsforening. 

Bidraget trykkes i Danmarks Marineforenings tidsskrift ”Under Dannebrog” og offentliggøres på Fregatten 

Jyllands hjemmeside, Danmarks Marineforenings hjemmeside og Ebeltoft Marineforenings hjemmesider. 

Bogpræmie fra Syddjurs Bibliotek. 

Andenpræmie: 

500 kr. sponsoreret af Ebeltoft Marineforenings Jubilæumsfond. 

Bogpræmie fra Syddjurs Bibliotek. 

 

Alle vinderes bidrag offentliggøres på Syddjurs Biblioteks hjemmeside. 

Alle bidrag belønnes med et årskort til Fregatten Jylland Sæson 2019. 

mailto:lilar@syddjurs.dk


  

Dommerpanel 
Kirstine Bille (Formand) - 2. viceborgmester og formand for udvalget for familie og institutioner i Syddjurs 

Kommune. 

Jørgen Brøgger - Tidligere formand for Ebeltoft Marineforening. 

Lars Norman Thomsen - Lokalredaktør fra Lokalavisen. 

Anne Marie van de Weerd - Børne/unge-bibliotekar fra Syddjurs Bibliotek. 

Jesper Nørskov Pedersen - Museumsinspektør fra Museum Østjylland. 

Helle Sigh - Udstillingsleder ved Fregatten Jylland. 

Historisk baggrund – rammen for din historie 
Da Danmark blev besat af den tyske værnemagt, d. 9. april 1940, erklærede Tyskland ikke Danmark krig, 

men besatte Danmark under påskud af at ville beskytte landet mod en eventuel britisk besættelse. Det 

medførte en helt særlig situation i Danmark, hvor regeringen fastholdt sin magt og landet sin suverænitet. 

Al kontakt mellem besættelsesmagten Tyskland og det besatte Danmark foregik gennem de to landes 

udenrigsministerier. Folketinget mødtes og vedtog love, og hæren, flåden og politiet var fortsat i funktion. 

Sammenbruddet 

Henover sommeren 1943 optrappede den danske modstandsbevægelse sine aktiviteter. I et forsøg på at 

dæmme op for urolighederne i Danmark krævede den tyske besættelsesmagt, at den danske regering bl.a. 

indførte undtagelsestilstand, forbød strejker og folkelige møder, indførte natligt udgangsforbud og 

dødsstraf for sabotage. Det nægtede den danske regering. Den 29. august 1943 brød samarbejdspolitikken 

sammen og den danske regering ophørte med at fungere. 

Den tyske besættelsesmagt reagerede ved at erklære militær undtagelsestilstand og indførte de 

forholdsregler som den danske regering havde afvist. 

Flåden sænkes 

Kl. 04.03 om morgenen d. 29. august rykkede de tyske besættelsestropper ind på Holmen i København for 

at afvæbne og overtage den danske flåde. Kl. 04.08 samme morgen modtog alle flådens enheder ordren K-

N-U fra viceadmiral A. H. Vedel: ”…søg svensk havn eller sænk skibet”. Aktionen skulle forhindre den 

danske flåde i at falde i tyskernes hænder i brugbar stand.  

Den første eksplosion lød kl. 04.13 og fortsatte i hurtig rækkefølge indtil ca. kl. 04.35. Sprængningerne 

kunne høres over det meste af København.  

 



  

Har du brug for mere viden og inspiration?  

- Så har vi følgende tilbud til dig: 

 

Besøg Ebeltoft Marineforening, Stockflethsvej 7, Ebeltoft 

Mandag d. 8. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Mandag d. 22. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Der vil være personer tilstede, der kan svare på spørgsmål, ligesom der vil være fremlagt original-aviser og 

illegale blade fra besættelsestiden samt andet relevant materiale. 

Skriveworkshop med de to unge lokale forfattere mm. Morten Ahlburg og Clara-Amalie 

Vorre-Grøntved 

Hornslet Bibliotek Lørdag d. 22. september kl. 10.00 – 13.00 

Ebeltoft Bibliotek Lørdag d. 20. oktober kl. 10.00 – 13.00 

Fri entré. Tilmelding på www.syddjursbibliotek.dk 

”Spørg historikeren” – åben vejledning ved Cand. mag i historie Anne Damsgaard 

Kammer  

Fregatten Jylland onsdag d. 3. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Fregatten Jylland onsdag d. 10. oktober kl. 13.00 – 16.00 

Bøger mv. 
Syddjurs Bibliotek hjælper gerne med at finde bøger og artikler om 29. august 1943. Til skoleklasser tilbydes 

desuden at få pakket en kasse med forskellige materialer om emnet.  

Kontakt dit bibliotek for nærmere aftale. 

Eksempler på litteratur:  

http://www.marinehist.dk/MHS-udgivelser/MHS23.pdf  

Nørby, Søren: ”Sænk skibene. Flådens sænkning 29. august 1943”.  

 

Mere information kan du finde her: 

www.fregatten-jylland.dk  

www.syddjursbibliotek.dk  
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