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Ett fartyg på nästan 
51 000 ton fullastat och
bestyckat, 251 meter

långt och med mer än 50 kano-
ner, varav åtta var 38 cm, ut-
gjorde förstås ett hot mot alla
de allierade konvojer som gick
vägen över Nordatlanten, las-
tade med olja och andra förnö-
denheter till Storbritannien
och Sovjetunionen.

Våren 1941 blev hotet verk-
lighet. Det väldiga slagskeppet
Bismarck var nämligen färdig-
byggt efter fem år. De tyska
varvsarbetarna och ingenjö-
rerna hade utfört ett enormt
arbete, men till den gigantiska
summan av 300 miljoner tyska
mark.

Bismarck hade också ett
systerfartyg, slagskeppet Tir-
pitz. 

endast angripas om så är nöd-
vändigt”.

Bismarck lämnar hamn 
I gryningen den 18 maj 1941
lämnade Bismarck tillsam-
mans med den tunga kryssa-
ren Prinz Eugen hamnen i
Gdynia, med kurs mot Bergen
i Norge. 

Följande morgon fick Lon-
don larm om att Bismarck med
eskort lämnat hamn för opera-
tioner norröver, vilket even-
tuellt kunde innebära en
landstigning på Island.

Detta fick hela den brittiska
marinen på fötter. Bismarcks
route blev noggrant fotografe-
rad från luften, vilket var av
mycket stor vikt för att inte
”kontakten” skulle brytas. 

Den 21 maj anlände den

TYSKA MARINENS STOLTHET: 
SLAGSKEPPET BISMARCK

av Carl-Henrik Larsson

Ett av de mest fruktade och omtalade krigsfartygen under andra
världskriget var det tyska slagskeppet Bismarck. Tillsammans med den

tunga kryssaren Prinz Eugen gick fartygen i maj månad 1941 ut i
Nordatlanten för aktioner mot allierade konvojer. Bismarck skulle 

aldrig återkomma till hemmahamnen.

Slagskeppet Bismarck ger eld med sina 38 cm kanoner. Till höger släpper Swordfishplanen sina torpeder mot Bismarck.

Brittiskt bombflyg sänkte
Tirpitz vid Tromsö i Norge i
november 1944.

Storbritannien visste
Byggandet av Bismarck kunde
naturligtvis inte hållas hem-
ligt. Det brittiska amiralitetet
kände alltså till att ett fartyg
som Bismarck uppfördes. Där-
för såg britterna till att stän-
digt hålla sig underrättade, så
att man skulle veta vilket da-
tum Bismarck skulle lämna
hamn.

Före avfärden fick befälha-
varen ombord på Bismarck,
amiral Günter Lütjens, följan-
de order av den tyska flottans
överbefälhavare Erich Raeder: 

”Det viktigaste målet är att
förinta fientligt handelstonna-
ge, ett fientligt örlogsfartyg får
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tyska eskadern till Bergen för
att bunkra och för att göra sig
redo att sätta kurs ut mot
Atlanten.

Amiral Günter Lütjens ha-
de två färdvägar att välja på
för denna route. 

Den ena möjligheten var att
lägga den genom det 500 km
breda farvattnet mellan Island
och Färöarna. 

Den andra möjligheten var
att passera sundet mellan
Island och Grönland, som troli-
gen var minerat. 

Lütjens valde det senare al-
ternativet – det svåraste – ef-

tersom han tidigare hade ope-
rerat i dessa farvatten.

Jakten på Bismarck
På kvällen den 22 maj 1941 la-
de Bismarck och Prinz Eugen
ut, och det var då jakten tog
sin början. 

Nästan hälften (!) av den
brittiska flottan deltog i jakten
på Bismarck. 

Det största av britternas
fartyg var den 262 meter långa
och 42 100 ton tunga slagkrys-
saren Hood. Hood hade dock
sjösatts redan 1918 och var
alltså ett ganska omodernt far-
tyg 1941. Att det även hade
andra svagheter skulle senare
visa sig. 

Nämnas skall också slag-
skeppet  Prince of Wales samt
flera kryssare, bl.a. Norfolk
och Suffolk. Man får inte heller
glömma hangarfartyget Ark
Royal, som kom att få en stor

betydelse under jakten på
Bismarck.

Bismarck i strid
Den 23 maj siktade Bismarck
den brittiska kryssaren Nor-
folk, och den första salvan av-
lossades från Bismarcks kano-
ner. Norfolk hade emellertid
turen på sin sida och undkom
Bismarcks fruktade bredsida. 

Günter Lütjens var vid detta
tillfälle medveten om att varje
rörelse från Bismarck observe-
rades och rapporterades vidare.

Det fartyg som låg närmast
Bismarck var Hood. Cirka 120

distansminuter skilde farty-
gen åt. Fartygschefen ombord
på Hood, L.E. Holland, hade
ett svårt beslut att fatta, näm-
ligen om han skulle avvakta
eller beordra attack. Han be-
slutade att tillsammans med
Prince of Wales försöka närma
sig de tyska fartygen som be-
fann sig mycket nära.

Hood går till botten
I gryningen den 24 maj sikta-
des de båda tyska fartygen.
Endast 17 distansminuter skil-
de då de brittiska och tyska
fartygen åt. 

Fartygschefen Holland be-
stämde sig i detta läge för att
öppna eld mot Bismarck och
Prinz Eugen, vilket även far-
tygschefen ombord på Prince
of Wales gjorde. Tillsammans
stävade de rakt mot Bismarck. 

Hood sköt salva efter salva
med sina 40 cm kanoner. Efter-

som Bismarcks och Prinz Eu-
gens konturer var väldigt lika
var det Prinz Eugen som blev
beskjuten, inte Bismarck! 

Holland förstod sitt misstag
allt försent när Bismarcks 38
cm kanoner gav eld. Ombord
på Bismarck såg man sin
chans – Hood girade nämligen
till ett gynnsammare läge.

Kanonerna ombord på Bis-
marck gav åter eld, men inget
verkade dock hända, inte ens
en krevad – en blindgångare?
Då sköt plötsligt en hundratals
meter hög eldsflamma upp och
hela Hood sprängdes i luften! 

Det som hade hänt var att
en granat från Bismarck hade
träffat de alltför lätt bepansra-
de ammunitionsdurkarna och
gått rakt igenom och detonerat
bland Hoods egen ammunition. 

Fartyget bröts i två delar
och sjönk snabbt. Av besätt-
ningen på 1 477 man överlevde
endast tre man i det iskalla
vattnet.

Prince of Wales blev ordent-
ligt skadat vid slaget men kun-
de ostört ta skydd bland jagar-
na som låg kvar på avstånd.

Bismarck torpederas 
Bismarck och Prinz Eugen
lämnade varandra för att på
olika håll försöka ta sig den
långa vägen till den franska
hamnstaden Brest. 

Britterna visste att man var
tvungna att sänka Bismarck
innan det kom för nära den
franska kusten. Där skulle

Slagskeppet Prince of Wales och slagkryssaren Hood beskjuter Bismarck.
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nämligen tyskt flyg kunna
hindra en framgångsrik at-
tack. 

Därför bestämde man sig
för att sätta in eget flyg från de
hangarfartyg som befann sig i
området. Först ut blev åtta
stycken flygplan av typen
Swordfish från hangarfartyget
Victorius. De släppte sin last
av torpeder, varvid en torped
träffade Bismarck midskepps. 

Man måste i detta samman-
hang nämna att Bismarck ha-
de mycket tjockt pansar, på
vissa ställen över 350 mm.
Därför gjorde en torpedträff 
ingen större skada om den träf-
fade mitt på skrovet. Bordlägg-
ningen var dessutom skyddad
av en extra pansargördel av
kromnickelstål. 

Den 26 maj gjorde man ett
nytt försök att sänka Bis-
marck. Denna gång lyfte pla-
nen från hangarfartyget Ark
Royal. De 15 planen släppte
sin last av torpeder, och en
träffade rodret på Bismarck,
varvid man var tvungen att
sänka farten eftersom fartyget
nästan blivit manöverodugligt.

Bismarck sänks
Under hela natten hölls Bis-
marck under uppsikt av en
grupp brittiska jagare. De brit-
tiska flottenheterna närmade

sig Bismarck från alla håll.
Hon försvarade sig ända in till
slutet, men efter långvarig be-
skjutning från bl.a. kryssarna
Norfolk och Dorsetshire tyst-
nade Bismarcks kanoner och
blev till ett rykande vrak.
Kryssaren Dorsetshire under
befäl av kaptenlöjtnant G. K.
Carver, fick order att ge henne
nådastöten med sina torpeder.

Klockan 10.40 den 27 maj
1941, kantrade Bismarck. 2 300
man följde henne ner i djupet.
Bland de döda fanns amiral
Günter Lütjens. Endast 110

besättningsmän räddades. De
överlevande fick en omvittnat
god och mänsklig behandling
av britterna.

Slagskeppen kom efter Bis-
marck att allt mer spela ut sin
roll. Hangarfartygens betydel-
se ökade istället. Dessa skulle
spela en viktig roll under res-
ten av kriget.

Annan version av 
sänkningen 
Tyska historiker har länge de-
batterat sänkningen av Bis-
marck. Flera menar att det var
Bismarcks egen besättning
som sprängde fartyget för att
det inte skulle falla i de alliera-
des händer. Denna teori har
dock ifrågasatts av direkta
ögonvittnesskildringar. 

Det finns alltså fortfarande
en del oklarheter kring slag-
skeppet Bismarcks öde. 

Bismarcks exakta läge fast-
ställdes först 1989. Hon ligger
på 4 500 meters djup, 1 000 km
väster om Brest.

Prinz Eugen blev krigsbyte
Den 1 juni 1941 anlände Prinz
Eugen till Brest. Hon hade kla-
rat sig genom att skickligt navi-
gera sig igenom de brittiska
eskaderna. Som krigsbyte ut-
nyttjades fartyget av amerika-
nerna vid ett atombombsprov
vid Bikini-atollen 1946 där hon
förstördes samma år. ❑

Intressant block från Montserrat som visar Bismarcks route mot undergången.

Slagskeppet Bismarck vägde nära 51 000 ton fullastat och bestyckat, och var 251
meter långt. Bestyckningen utgjordes av mer än 50 kanoner, varav 8 var 38 cm.
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