
Breki og Jakob

Bismarck



Afhverju völdum við Bismarck
Við völdum Bismarck út af því að við höfum áhuga á herskipum 
og stríðum. Okkur finnst gaman að fræðast um bæði fyrri og 
seinni heimsstyrjöldina og vakti skipið Bismarck áhuga okkar 
og vildum við skoða það nánar.



Rannsóknarspurningin

Hvernig vildi það til að ósökkvandi 
herskipi var sökkt?



Hvað er Bismarck
Bismarck var Þýskt herskip í seinni heimsstyrjöldinni frá 1939 
til 1941. Það var stærsta herskipið á þessum tíma og sögðu 
sérfræðingar í Þýskalandi að það væri nær ósökkvandi.



Bardaginn fyrir Grænlandssund
24 maí 1941 sigldu Bismarck og Prince Eugen fram hjá norður 
Íslandi. Hood og Prince of Wales sigldu til Grænlandssunds. 
Hood sá Bismarck og byrjaði að skjóta á það. Bismarck byrjaði 
að skjóta til baka. Bismarck hitti Hood og það sökk.



Hvernig skemmdist stýrið 
Það var seint á sunnudags kvöldi 25 maí Winston Churhill var 
búin að skipa öllum herskipum á svæðinu að sökkva Bismarck. 
15 flugvélar með thundurskeyti flugu í áttina að Bismarck og 
ætluðu að sprengja Bismarck en bara ein hitti skipið og það hitti 
í stýris skrúfuna.



Bismarck sekkur
Skipstjórinn um borð Bismarck hélt að Bretar væru búnir að 
gefast upp að reyna að finna hann svo hann sendi út skilaboð til 
Þýskalands að hann væri að fara til Brest í Frakklandi en Bretar 
voru en þá að elta Bismarck og fengu skilaboðin.



Niðurstöður
Bismarck sökk í Atlantshafinu eftir bardaga við 13 Bresk 
herskip. Skotið var á það stanslaust í 90 mínútur og var sjórinn í 
kringum skipið farið að sjóða vegna hita frá sprengjunum. 
https://www.youtube.com/watch?v=dmVpisMoyn0&list=PLt2Ak9bLVwcPb_OErbCe1n4Pq2
GUDscN9&index=5&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=dmVpisMoyn0&list=PLt2Ak9bLVwcPb_OErbCe1n4Pq2GUDscN9&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=dmVpisMoyn0&list=PLt2Ak9bLVwcPb_OErbCe1n4Pq2GUDscN9&index=5&t=0s


Vinnuferlið
Það gekk frekar vel að fræðast um Bismarck og skrifa um það. Það 
er til nóg af heimildum um það, en að vísu er flest allt á ensku.

Við skoðuðum heimildarmyndir um skipið og lásum greinar.
Við gerðum líkan og vefsíðu. 



Hvar er Bismarck núna
Bismarck liggur á hafsbotni á 4790 m dýpi. Það var Dr. Robert 
Ballard sem fann Bismarck 8 júní 1989. Hann er samt helst 
þekktur fyrir að finna Titanic.



Vefsíðan

https://jakobfannar1908.wixsite.com/mysite
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