
Det er stadig uklart, hvorfor lysene plud-
selig blev tændt på det store skib. Nogle 
mener, at kaptajnen tændte lyset på 
færgen, fordi den var på kollisionskurs 
med minestrygerne i Østersøen. Andre 
mener, at der opstod uenigheder blandt 
flere kaptajner på broen. Årsagen for-
bliver ukendt, men omkring klokken 
18.30, blev krydstogtskibets positions-
lys tændt. En time senere blev de slukket 
igen, men da havde den sovjetiske ubåd 
S13 allerede fået øje på skibet.  Klokken 

kvart over ni ramte tre af ubådens tor-
pedoer M.S. Wilhelm Gustloff.

NOGLE HISTORIER  bliver fortalt, gen-
fortalt og fortolket for til sidst at blive 
folkeeje. Kendte historier, der bliver 
mindet på samme dato hvert år, og 
som er genstand for stadig granskning 
gennem film, bøger, dokumentarer og 
artikler. Og så er der de historier, der al-
drig rigtigt vinder terræn. Historien om 
krydstogtskibet M.S. Wilhelm Gustloffs 
forlis tilhører den sidste kategori.

De fleste af os kender historien om 
Titanic, der gik ned i 1912. Den Hol-
lywood-behandlede historie om kryds-
togtskibet, der på sin jomfrurejse over 
Atlanten stødte mod et isbjerg og sank i 
løbet af ganske kort tid, og som gennem 
Leonardo diCaprio og Kate Winslet blev 
romantiseret og udødeliggjort. Mange 

af os kender også historien om Estonias 
forlis under et stormvejr i 1994 mellem 
Sverige og Estland, hvor en kraftig bølge  
rev bovporten og bilrampen  af skibet , 
og cirka 800 mennesker omkom.

Spurgte man forbipasserende på ga-
den, ville de sandsynligvis pege på et af 
de to forlis som verdenshistoriens stør-
ste.

De ville tage fejl.

PÅ BUNDEN AF  Østersøen ikke langt 
fra Polens kystlinje ligger resterne af 
den største skibskatastrofe nogensin-
de. Det er ikke kun vraget af den tyske 
krydstogtliner M.S. Wilhelm Gustloff, 
der er stedt til evig hvile på havbunden. 
Da det vældige krydstogtsskib sank hen 
mod slutningen af Anden Verdenskrig, 
omkom op mod 9.000 af passagererne, 
hvoraf størstedelen aldrig er blevet 

bjærget. Det gør forliset til den største 
skibskatastrofe i verdenshistorien. Men 
dét er der ikke mange, der ved.

Ifølge Claus Bundgård Christensen,  
lektor i historie ved Roskilde Universi-
tet, har forliset aldrig fundet sin retmæs-
sige plads i verdenshistorien, fordi pas-
sagererne og de omkomne på Gustloff 
var tyske flygtninge:

»Synet på tyskerne under og efter kri-
gen var ekstremt negativt, og der var in-
gen, der havde ondt af tyskerne. Kigger 
man på mediernes dækning under og 
efter krigen af de tyske flygtninge – også 
i Danmark – skinner det klart igennem, 
at den tyske civilbefolkning havde for-
tjent alle deres lidelser,« siger han.

Samtidig blev omfanget af nazister-
nes forbrydelser mod jøderne oprullet 
i efterkrigstiden, og det gjorde de tyske 
flygtninge endnu mere upopulære.

Da krydstogtskibet M.S. Wilhelm Gustloff 
forliste i slutningen af Anden Verdenskrig, 
vakte det hverken genklang eller sympati. 
Det på trods af, at de fleste passagerer var 
børn på flugt fra plyndring og drab.

Da M.S. Wilhelm Gustloff blev 
ramt af tre russsiske torpedoer 

og sank i Østersøen i 1945, 
blev det historiens største 
skibskatastrofe. Det er der 

bare ikke mange, der ved, for 
M.S. Wilhelm Gustloff var

Hitlers drømmeskib og
fragtede tyske flygtninge. 

Foto: EPA/Scanpix

Tekst: Anne Eisenberg  //anei@berlingske.dk 
Anne Sofie Hoffmann Schrøder
//anss@berlingske.dk
Foto: Asger Ladefoged //asla@berlingske.dk

Verdens største 

Gdynia

POLEN

TYSKLAND

DANMARK

Her blev  
»Wilhelm 
Gustloff« 
torpederet

s s ø s e

 14 . MAGASIN . BERLINGSKE . SEKTION 2 . SØNDAG 29. APRIL 2012



Ø

»Det er svært at sælge en skibskata-
strofe som M.S. Wilhelm Gustloff over 
for Holocaust. 9.000 døde tyske flygt-
ninge var set i lyset af jødeudryddel-
serne ikke noget, man talte om. Sådan 
var det generelt med den tyske civilbe-
folknings lidelser under krigen, og det er 
først for ganske nyligt, at det blev accep-
teret at sørge og mindes omkomne ci-
vile,« siger Claus Bundgård Christensen.

Først i 2002, da Günther Grass skrev 
romanen »I Krebsegang« om netop Wil-
helm Gustloffs forlis, blev det for alvor 
en  kendt katastrofe, som blev behandlet 
i tyske og udenlandske medier. 

DEN 30. JANUAR 1945  stævnede M.S. 
Wilhelm Gustloff ud fra havnen Goten-
hafen – det nuværende Gdynia – i Polen. 
Om bord var knap 10.000 tyskere, der 
skulle fragtes fra Østpreussen til Kiel 

og væk fra krigen, det østlige Tyskland 
og deres hjem. De flygtede. Flygtede fra 
voldtægt, fra tortur, fra plyndring, 
nedbrændinger og mord. De 
flygtede fra den Røde Hærs 
indtog i det østlige Tysk-
land. På Hitlers befaling 
blev 250.000 østtyske 
flygtninge transporte-
ret væk fra Østtyskland 
i løbet af foråret 1945. På 
trods af fare for luftangreb 
og miner havde flere skibe 
allerede klaret sig over Øster-
søen, så optimismen var stor på 
M.S. Wilhelm Gustloff, da skibet stæv-
nede ud.

Ud af de 10.000 passagerer på det tid-
ligere krydstogtskib var de fleste børn. 
Resten var kvinder, gamle og sårede 
soldater. De mænd, der kunne bære et 

våben, var en del af Volksturm – det 
sidste forsøg på at forsvare tysk territo-

rium ved hjælp af en civil milits – 
og måtte blive tilbage for at se 

Den Røde Hær i øjnene. Ski-
bet var oprindeligt byg-

get til at sejle tyskere på 
krydstogtferie i de nor-
ske fjorde eller ved Mid-
delhavet og havde egent-

lig kun plads til omkring 
1.600 passagerer. Så hver 

kvadratcentimeter på det 
luksuriøse skib blev udnyttet, 

da skibet lagde fra kaj . 10.000 men-
nesker samlet på så lidt plads varmede 
hurtigt skibets nedre dæk op, og de flyg-
tende tyskere begyndte at tage deres 
overtøj og deres redningsveste af. Der 
var ikke børneredningsveste til de man-
ge børn om bord, så de fleste af dem bar 

veste, der var beregnet til voksne.

HISTORIEN OM  M.S. Wilhelm Gustloff 
er forblevet relativ ukendt. Det skyldes 
ifølge Karl Christian Lammers, lektor 
i historie ved Københavns Universitet 
med speciale i tysk og europæisk sam-
tidshistorie og nazisme, at det længe var 
den øvrige verdens opfattelse, at den 
tyske befolkning skulle straffes og gøre 
bod for de tyske forbrydelser.

»De allierede og resten af verden gav 
den tyske befolkning et medansvar for 
det, der skete under krigen. Behandlin-
gen af den tyske civilbefolkning og op-
splitningen af Tyskland i efterkrigstiden 
var i høj grad en måde at lade tyskerne 
bøde for krigen,« siger Karl Christian 
Lammers.

Da de allierede efter Anden Verdens-
krig mødtes i Potsdam for at udfær-

skibskatastrofes bs a as
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Dryppende og forfrossen var han lige 
akkurat  blevet reddet fra dybet i den 
iskolde Østersø.  Skrækslagen så han  fra 
redningsflåden, hvordan skibslysene på 
den store luksusliner pludselig tændtes 
og oplyste den kulsorte vinternat:

»Hele skibet stod i lys lue. De skin-
nende lys genspejlede det mægtige 
skib i Østersøen. I flere sekunder var 
der dødstille. Men så med ét begyndte 
skibssirenen at hyle højt og hjerteskæ-
rende og brød stilheden. Der befandt 
sig stadig hundredvis af mennesker på 
skibets overdæk. Vi i redningsbådene 
vidste, at de ikke stod til at redde.«

De gamle, blå øjne glimter svagt ved 
mindet. Selv om det er 67 år siden, glem-
mer de aldrig de skæbnesvangre minut-
ter: 

»Med skibets tiltagende slagside faldt 
de i store bundter fra dækket, mens 
de klamrede sig til hinanden. Med ag-
terstævnen højt i vejret, og mens hylet 
langsomt blev slugt af havet, sank M.S. 
Wilhelm Gustloff. Det var forfærdeligt. 
Jeg glemmer det aldrig.«

HEINZ SCHÖN  er ikke nogen høj 
mand. Selv om han efterhånden har for-
talt og genfortalt historien igen og igen 
til alverdens tilhørere, er den 85-årige  
tysker sirligt klædt i hvid skjorte og mør-
kegrå fløjlsvest, da han tager imod . Det 
hvide, vandkæmmede hår er redt tilba-
ge fra panden og om til nakken.

Heinz Schön var om bord på M.S. 
Wilhelm Gustloff den 30. januar 1945, 
da det store flygtningeskib blev tor-
pederet og sank i Østersøen mellem 
Bornholm og Polen. 9.343 mennesker 
 omkom. Den dengang 18-årige Heinz 
Schön var en af de få overlevende.

De afrundede egetræsmøbler i Heinz 
Schöns stue, de maritime glaslamper 
over spisebordet og sofabordet og ba-
rometeret i gangen, der er formet som 
et ror, vidner om en mand, der ikke har 
sluppet livet til søs. Den gamle mand 
gør ikke holdt i sin timelange fortæl-
ling. Den rustne og let nasale stemme 
fortsætter ufortrødent, mens lyset for-
svinder udenfor i den lille soveby, Bad 
Salzuflen, syd for Bremen.

Heinz Schön var ikke mere end en 
stor dreng , da krigen i 1945 nærmede sig 
sin afslutning. Ved krigens begyndelse 
blev han begejstret Hitlerjugend-führer 

i Marine-Hitlerjugend, og her grundlag-
des hans ungdomsdrøm om at se hele 
verden fra et krydstogtskib. Men med 
krigen blev den drøm lagt på hylden, og 
Heinz Schön endte i stedet som purser-
assistent på M.S. Wilhelm Gustloff, som 
på Hitlers befaling fragtede tyske flygt-
ninge fra Østtyskland til Danmark og 
Kiel.

DEN 30. JANUAR  var kold. Minus tyve 
grader var der på havnen, og frygten for 
at falde i russernes hænder stod malet 
i flygtningenes ansigter. Unge Heinz 
Schön stod på Wilhelm Gustloffs skibs-
bro i Gotenhafen og kiggede ud over de 
tusindvis af østpreussiske flygtninge, 
som stimlede sammen på havnen for 
at få en plads om bord. Det rygtedes, at 
Den Røde Hær kun var 79 km væk. Den 
eneste flugtvej var til søs.

Andre havde dog klaret flugten før 
dem, så  stemningen var optimistisk, 
da skibet stævnede ud fra havnen og 
begyndte sin rejse mod Kiel med over 
10.000 mennesker om bord. Kabiner, 
celler og kamre var fyldt med men-
nesker. De, der ikke kunne finde plads 
andre steder, sad på trapperne og i gan-
gene .

dige retningslinjerne for besættelsen af 
Tyskland, blev det direkte nedfældet i 
Potsdam-erklæringen, at »det tyske folk 
begynder at bøde for de frygtelige for-
brydelser, der blev begået under ledelse 
af de mennesker, som det tyske folk 
åbenlyst billigede«.

RESULTATET  var øjeblikkelig panik, 
da de tre sovjetiske torpedoer ramte 
M.S. Wilhelm Gustloff . Kvinder, børn, 
gamle – alle søgte de op mod dækket 
for at komme væk fra vandmasserne, 
der fossede ind ad store huller i skibets 
skrog,  som fik det store skib til at synke 
ubarmhjertigt hurtigt. På grund af de  
mange tusinde mennesker, der på én 
gang søgte opad gennem de smalle gan-
ge, blev de mindste af passagerne tram-
pet ihjel af menneskemængden.

På dækket var der ikke nok rednings-
både til de mange mennesker, og de få 
redningsbåde, der var, blev så overfyldt, 
at mange af dem kæntrede. Mens det 
sidste af krydstogtskibet sank, frøs de 
voksne ihjel i det iskolde vintervand, 
mens de børn, der havde undgået at 
blive mast ihjel på vej op på dækket, i 
stedet druknede med hovedet nedad. 
Redningsvestene, der var beregnet til 
voksne, fik børnenes kroppe til at tippe 
rundt, så de lå med hovedet nedad i 
Østersøen.

Omkring 1.200 passagerer overle-
vede katastrofen i Østersøen. Over 9.000 
flygtninge døde, heriblandt 8.000 børn. 
Sænkningen af M.S. Wilhelm Gustloff 
blev ikke set som en krigsforbrydelse. 
Dels sejlede skibet i et krigsområde, og 
dels var omkring 1.000 af passagererne 
om bord sårede soldater. I 1990 blev 
kaptajnen på ubåden S13, der sendte tre 
torpedoer af sted mod luksuslineren, 
gjort til sovjetisk krigshelt på grund af 
sin sænkning af M.S. Wilhelm Gustloff.

»Udnævnelsen af ubådskaptajnen til 
krigshelt minder om, da briterne hyl-
dede manden, der stod bag terrorbom-
bardementerne i Dresden, og ændrede 
målene fra militære til civile,« siger Karl 
Christian Lammers.

Først med foreningen af de to Tysk-
lande i 1990 begyndte aftabuiseringen 
af den tyske civilbefolknings lidelser. 

I anledningen af 100-årsdagen for 
Titanics forlis markerede alverdens 
medier tidligere på måneden forlisets 
jubilæum med artikler, produktioner 
og mindedes de druknede med stort 
postyr.

Men den 30. januar er igen i år kom-
met og gået uden stort postyr. På bun-
den af Østersøen er der helt stille. B

 Heinz Schön overlevede historiens største skibsforlis og har viet 
sit liv til at holde fortællingen om M.S. Wilhelm Gustloff i live.  

Den gamle mand 

Øjenvidnet B
HØR HEINZ SCHÖN  fortælle om forliset 
og livet derefter. Se fi lmen på din iPhone, 
smartphone, iPad eller www.b.dk
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»På grund af kulden og faren for 
bombeangreb kom folk ikke op på 
dækket. Vi havde hørt om faren for luft-
angreb og miner. Men risikoen for et 
ubådsangreb blev afvist igen og igen,« 
husker  Heinz Schön.

HEINZ SCHÖN TRISSER  langsomt og 
lidt foroverbøjet ned ad gangen og åb-
ner døren til sit arbejdsværelse og sit 
Gustloff-arkiv. På reolerne i kontoret, 
der går fra gulv til loft, står røde ring-
bind organiseret efter årstal. De er alle 
fyldt med dokumenter, øjenvidneberet-
ninger, bøger og arkivbilleder af skibet 
M.S. Wilhelm Gustloff. De gamle kro-
gede hænder fremviser  et gulnet sort-
hvid fotografi af lystlineren, hvor Heinz 
Schön fik en læreplads i 1944.

»Fortiden vil ikke lade mig være i 
fred. Katastrofen har mærket mig for li-
vet,« erkender Heinz Schön.

 Heinz Schön har viet sit liv til at do-
kumentere skibskatastrofen i Øster-
søen. Den første reportage fra katastro-
fenatten skrev han i 1949. Siden er det 
blevet til 22 bøger, manuskripter og et 
utal af artikler og beretninger om de 62 
minutter, det tog for M.S. Wilhelm Gust-
loff at synke. Hustruen, Käthe, og par-
rets tre børn husker stadig, hvordan de 
om natten blev vækket af Heinz Schön, 
der tastede løs på skrivemaskinen for at 
få alle detaljer om skibet og dets under-
gang ned på papir.

»Jeg var kun 18 år. Hvordan skulle 

jeg kunne efterlade historien og alle 
de døde bagefter? Jeg har forsøgt at be-
arbejde katastrofen ved at beskæftige 
mig endnu mere intensivt med skibet. 
 Det er min Vergangenheitsbewältigung, 
min bearbejdning af fortiden. Wilhelm 
Gustloffs undergang er blevet mit livs-
værk,« siger Heinz Schön.

DET VAR UD  på aftenen, da skibet gen-
lød af et højt brag. Hitlers  stemme havde 
en halv time forinden gjaldet ud gen-
nem skibets højtalere: »Vi vinder kri-
gen!«

Sammen med skibets øvrige besæt-
ning brokkede Heinz Schön sig højlydt 
over propagandaen fra »der Führer«. In-
gen troede længere på, at tyskerne stod 
til at vinde krigen.

 Heinz Schön var netop gået ned til 
sin kahyt. Først troede han, at skibet 
havde ramt en mine. Men så gik al lyset 
ud, og motoren gik i stå. Så kom det an-
det brag. Og det tredje. På gangen havde 
panikken blandt passagererne allerede 
spredt sig. Folk kæmpede for at komme 
op fra underdækkene, hvor de nederste 
allerede stod under vand. Heinz Schön 
husker, hvordan  de de mindste passage-
rer blev trampet ihjel, og hvordan  ligene 
lå i gangene, da han kæmpede sig vej 
opad. På dækket var der givet ordre til, 
at kun kvinder og børn måtte få plads 
i redningsbådene, så da Heinz Schön 
forsøgte at kravle om bord i én af dem, 
rettede en officer sin pistol imod ham. 

Heinz Schön veg  tilbage. Han så, hvor-
dan en ældre mand ved siden af ham 
havde forklædt sig som kvinde med et 
tørklæde om hovedet:

»Kun svin opfører sig sådan,« råbte 
officeren  og skød manden i brystet og 
smed liget  overbord. 

HEINZ SCHÖN KAN  ikke  køre bil. Per-
sonbilers vuggende bevægelser gør ham 
utilpas. Derfor har han aldrig taget køre-
kort. Han kan heller ikke gå over broer. 
Isglatte broer minder ham om M.S. Wil-
helm Gustloffs dæk og broens gelænder 
om rælingen, hvorfra  Heinz Schön hop-
pede  i vandet . For at redde livet.

Heinz Schöns liv blev reddet 30. janu-
ar 1945. Da redningsbådene var fyldt, fik 
mandskabet besked på at redde sig selv. 
Heinz Schön møvede sig hen over det 
isglatte, blodplettede dæk til agterdæk-
ket, hvor der lå hundredvis af sammen-
stablede flåder. Ingen havde tænkt på 
at smide dem i vandet. Heinz krøb ned i 
den første flåde. Der lå allerede en såret 
soldat med hovedforbinding:

»Skyd mig, kammerat. Jeg kan ikke 
svømme, og jeg vil ikke drukne,« skreg 
han til Heinz, som  straks  krøb ned i den 
næste flåde. En kæmpebølge hævede sig 
over agterdækket og trak Heinz langt 
ud i havet. Han dykkede flere meter 
ned under overfladen. Han vidste, at 
han ville miste bevidstheden i det kolde 
vand inden for ti minutter.

Men Heinz Schön var heldig. Inden 
de ti minutter var gået, blev han samlet 
op af en forbipasserende redningsflåde. 
Fra flåden så han, hvordan det sidste af 
skibet forsvandt og trak tusinder af pas-
sagerer med sig ned.

DA DE OVERLEVENDE  kom i land, fik 
de straks at vide, at de aldrig måtte næv-
ne forliset.

»Det var en kæmpe national trage-
die. Vi måtte ikke gøre andre flygtninge 
urolige, fik vi at vide.«

Men kun et halvt år efter begyndte 
Heinz Schön at samle informationer, 
dokumenter, billeder og overlevendes 
beretninger for at fortælle folk om forli-
set. Selv under DDR, hvor det var absolut 
forbudt at tale om katastrofen – denne 
gang af hensyn til russerne – fortalte 
Heinz Schön om forliset, så ofte han 
kunne komme til det.   

Han ser  ikke sænkningen af M.S. 
Wilhelm Gustloff som en krigsforbry-
delse. Der var jo krig. Derfor kan man 
heller ikke sammenligne Titanic og 
M.S. Wilhelm Gustloff, mener han:

»Titanic var et uheld i fredstid og helt 
upolitisk. Gustloff var Hitlers drømme-
skib. Det var et naziskib, bygget i Det 
Tredje Rige .  Tusindvis af civile tyskere 
mistede livet. Men historien har et an-
det forhold til dødstal  i krigstid.«

Indtil for få år siden fik Heinz Schön 
problemer med sit hjerte på årsdagen 
for Wilhelm Gustloffs forlis og måtte 
lade sig indlægge på hospitalet. Helt så 
galt er det ikke længere. Alligevel må 
Heinz Schön gå ind og lægge sig ned, da 
interviewet  er forbi.

»Jeg vil have, at unge mennesker, der 
vokser op nu, skal kende krigens farer 
og frygte krig. Krig handler ikke om 
mænd, der kæmper. Krig handler først 
og fremmest om uskyldige kvinder og 
børn, der bliver dræbt .« B

og  forliset

’

Det var en kæmpe 
national tragedie. 
Vi måtte ikke gøre 
andre flygtninge 
urolige, fik vi at 
vide.
HEINZ SCHÖN

 Overlevende fra M.S.Wilhelm 
Gustloffs forlis, om hvorfor 
katastrofen blev tabubelagt.

Over 9.000 mennesker omkom 
med MS Wilhelm Gustloffs forlis. 
Heinz Schön var én af de få
overlevende. Hver dag forsøger 
han at fortælle omverdenen om 
katastrofen, ligesom han hver dag 
kæmper med sine egne traumer fra 
den kolde januarnat i 1945.
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