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Niels Iuel under dansk 

kommando. 

 

 

 

 

 

 

 

 Niels Iuel på grund ca. 100m fra land i 

Issefjorden. 

 

Efter kampen i Issefjorden ændre skibets historie sig. 

Tyskerne slæber det fri af grunden, ned til Kiel hvor det kommer på værft og bliver 

istandsat. Det bliver ligeledes omarmeret primært så det kan indsættes som flakskib, 

og skoleskib, skibet bliver omdøbt til NORDLAND.  

Niels Iuel var oprindeligt da kølen blev lagt i 1914 planlagt som panserskib, med en 

hovedarmering på to stk. 30,5 cm kanoner. Efter første verdenskrig hvor bygningen 

blev genoptaget, viste det sig at kvaliteten af det panserstål man havde fået leveret fra 

USA var af en for ringe kvalitet, planerne blev så ændret til en let pansret version, 

samtidig blev planerne for armeringen ændret til 10 stk. 15 cm kanoner. 

Grunden til denne ændring i armeringen, var at Krupp ikke kunne levere. Løsningen  

blev at marinen fik tegningerne til 15 cm kanonerne , som så blev fremstillet hos 

Bofors i Sverige. 

Da Tyskerne omarmerede Niels Iuel til flakskib, blev kanonerne forsynet med nye 

lavetter hos Krupp, så de kunne indsættes i kystforsvar. 
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Dette kystforsvar er kendt som ”Atlantik Wall ”, fire af kanonerne blev indsat i  

”Stützpunkt Frederikshavn Süd”  tre i beton bunkere og en i en åben stilling. 

Fire andre kanoner blev indsat i et bunker anlæg 8 km syd for Løkken. De to sidste 

kanoner, har man ingen efterretninger om hvor de er endt. 

I Frederikshavn blev der anlagt 69 bunker, dette blev efter krigen fra 1952 til 1962 

benytte som kystfort af Søværnet under navnet Bangsbo fortet. 

 

 

 

 

I åben stilling, ingen sidebegrænsninger. 

 

 

 

I bunker. 

 

 

 

 

I bunker. 

 

Efter istandsættelsen forlægges NORDLAND i 1944 til Stolpmünde (nu Ustka i 

Polen) hvor den tjenestegør som flakskib og skoleskib, indtil den bliver trukket 

tilbage i 1945, og ender i Eckernförde-bugten ved krigens afslutning. 
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Kriegsmarine  1940 

 

I 1933 starter den skjulte oprustning af Reichsmarine og 1 juni 1935 bliver 

Reichsmarine omdøbt til Kriegsmarine, men allerede i 1934 er det befalet at anlægge  

Hoheitsabzeichen (populært kaldet "Naziørn") på alle uniformer og 

hovedbeklædninger. 

Ligeledes føres nu på alle fartøjer hagekorsflaget med jernkorset i øverste venstre 

hjørne også kaldet ”Reichskriegsflagge” Dette flag er vist i afsnit 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoheitsabzeichen til menig hue 

(Mannschaftsmütze) 

 

Hoheitsabzeichen som føres på 

Højre bryst. 

Her maskinbroderet til blå uniform 
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Obermaat (Unterfeldwebel) Sommer 1939 

 

Obermaaten er iklædt fredstidsudgangsuniform (sommer) med 

jakke, denne jakke måtte ikke bæres efter 6.september 1939 , 

krigens begyndelse. På venstre ærme ses tjenestegrens mærket 

for fjernskriver (anker med 2 lyn over kors) derunder en vinkel 

der i sammenhæng med guldkanterne på ærmeopslagene viser 

hans grad. At det er sommer uniform kan ses af det hvide 

hueovertræk og den hvide bluse. Bemærk den blå skyttesnor 3 

trin. Huebåndet har skibsnavnet påtrykt, dette blev af 

sikkerhedsmæssige grunde ændret ved krigens begyndelse, hvor 

alle fik et huebånd påtrykt ”KRIEGSMARINE”. 

Marineenheder tjenestegørende på land (kystartilleri eks.) var 

iklædt i ”feldgrau”, men med marinegradstegn. 

 

 

 

 

 

Matrose (orlogsgast) sommer 1939. 

 

Paradeuniform reglementer for sommerperioden 20. april – 30. 

september. 

Den hvide hueovertræk blev ikke båret under krigen, kun huen 

uden overtræk. 

Udrustning, patrontasker i bælte med marine spænde i ”guld”, og 

gevær 98K. 

Gradstegn o l. på den hvide bluse er udført i blåt garn. 

Huebåndet er her ikke udskiftet med ”Kriegsmarine ”typen, i øvrigt 

hang huebåndets to ender ned af ryggen ca. til skulderbladene. 

Det skal bemærkes at reglerne for bæring af hvid trøje og hvidt 

hueovertræk sener på krigen blev administreret forskelligt samt 

lempet, b l. a i de besatte lande. 
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Dienstanzug (tjenesteuniform) 

 

Den blå uniform var identisk i snit, med den ovenfor vist hvide. 

Den blev indtil krigens begyndelse båret i perioden 1oktober til 19. 

april. 

Den her viste uniform er uden jakken og med ”Kriegsmarine” 

huebånd . Denne påklædning er grunduniformen for alle varianter 

af påklædning under krigen. 

Gradstegn og Hoheitsabzeichen er i ”guld”. 

 

 

 

Obermaat (unterfeldwebel) 1943 

Iklædt Bordmütze indført i 1940 bæres til 

al tjeneste undtagen vagttjeneste, hvor den 

normale runde hue er reglementer. 

Pjækkerten som Obermaaten er iklædt 

kaldes Überzieher, men gik under 

øgenavnet Collani, øgenavn efter 

leverandøren Berger & Collani Berlin og 

Kiel. Gradstegn på Collanien indførtes i 

1939. 

Kommanderende Admiral 

Marinegruppe-komando Ost,  
Rolf Carls (29.5.1885 – 15.4 1945) 

Ritterkreuz 14.6.1940 

Hvidt hueovertræk bæres 20.4.- 30.9. 

bæring forbudt under krigen. Dolk m/1938. 

Matrose. Dienstanzug med udrustning 

mandskabslivrem med messingspænde, 

støtteremme og patrontasker, Mauser-

karabin M 98 k. 

 


