Onsdagstreff spesial 19.11.14: «Her lå Tirpitz»
Pressemelding:
Onsdag 19. november presenterer Stiklestad Nasjonale Kultursenter et spennende program i
serien «Onsdagstreff spesial». I år er det 70 år siden det tyske slagskipet Tirpitz ble senket
utenfor Tromsø i november 1944. Tirpitz kom til Fættenfjorden i Åsen tidlig i 1942, og selv om
slagskipet sjelden gikk til sjøs, utgjorde det en alvorlig og permanent trussel mot de allierte
ishavskonvoiene til Sovjetunionen. Det ble derfor en viktig oppgave for den britiske marine og
flyvåpen å sette det enorme slagskipet ut av spill. Under en av Tirpitz’ sjeldne operasjoner til
sjøs ble det satt i gang en svært risikofylt operasjon høsten 1943 med miniubåter der man festet
sprengladninger til skipet mens det lå i Kåfjord i Alta. Selv om Tirpitz dermed ble påført skader
som gjorde at slagskipet ikke lenger var sjødyktig, bestemte den britiske regjeringen at skipet
skulle senkes helt.
12. november 1944 ble Tirpitz senket etter innsats fra to skvadroner britiske Lancaster bombefly.
Nærmere 1000 tyske soldater omkom i denne aksjonen.
Onsdagstreffet 19. november vil dreie seg om ulike sider ved krigshandlingene knyttet til Tirpitz,
vi får høre historien om det store slagskipets besøk og opphold i vår del av verden, om hvordan
fredelige bygder ved Åsenfjorden ble trukket inn i verdenskrigen, vi får høre de tyske offiserenes
og marinegastenes fortellinger om livet før, under og etter krigen, og vi får noen betraktninger
også av nyere dato om minnet fra krigens dager.
Det er tre medvirkende under dette arrangementet:
Leder av Verdal historielag, Rolf Vestvik holder et lysbildeforedrag med utgangspunkt i en
artikkel han skriver for årets årbok for Nord-Trøndelag Historielag om Tirpitz’ opphold i
Fættenfjorden, og om hvordan bristiske og allierte fly og krigsskip gjorde sitt beste for å
uskadeliggjøre denne formidable trussel som lå gjemt i Fættenfjorden.

Forfatter Ingrid Storholmen har nettopp gitt ut boka «Her lå Tirpitz», og på onsdagstreffet vil
hun presentere denne boka gjennom et kor av stemmer knyttet til Tirpitz, både blant de
overlevende og de døde. «Her lå Tirpitz» er en antikrigsroman med uhyggelig aktualitet.

Journalist og forfatter Per Egil Hegge vil kåsere om Tirpitz og den omkringliggende historien ut
fra egne minner om skipet både mens det lå for anker i Fættenfjorden og minner av nyere dato.
Arrangementet er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Historielag, Verdal historielag, Verdal
mållag og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
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