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Ells problemer, IIAVMANDENS lykke. 
Da resten afChurchills 0 stersoambition modte Koefoed-Hansens "Tyskerlinje ". 

Michael H. Clemmesen 

En .SO aar gam mel 
k ri gst.i I drag e I se 

Dansk u-baad blev beskudt ud for Nakkehoved 
Den 19. oktober 1914 havde 1 nu yde.rliger£ hejste fla~ paa 

den danske undervandsbaad · toppen af sine radiomaster, og 
.,Havmanden", hvis chef var (Ia.. den blev he.refter ikke genstand 
vrorende kaptajn C. baron Schaf· for yderligere 'teskydning. 
falitzky de Muck.adeU. opholdt En af de f0lgende dage drev 
sig uddykket i internationalt far- en torpEdo ind i strand.k.anten 
vand, dcls under langsom gang og sprrengtes, og da det af 
og dels stilleliggende, 5 semi! sprrengstykkerne tremgik, at 
NO for Nakkehoved Fyr, da den tctpf:doen var af engelsk !abri
pludsclig ved balvtretiden om J:tat, retted~ henvendelse om 
eftermlddagen blev beskudt med episoden til den engelske rege. 
torpedoer af en ukendt under- :ring. 
vandsbaad. Denne indr0mmEde, at en en-

Det !0rste skud ramte ikke, gelsk undervandsbaad E. 11 fejl
hvorlmod torpedo nr. 2 sk.rabe- egtigt havde antaget ,,Havman
de under bunden a! .,Havman- den1

' for den tyske undervands
den", men uden at eksplodere. baad U. 3 cg derfor beskudt den 
Den danske undervand.sbaad, med torpedoer; den engelske re
hvis flag havde vajet noget gering udtrykte samtidig sin le
uklart, stod straks ind paa vende beklagelse af det toreray. 
dansk S0territorium, idet den dende. · I. 0. 1 

Den korrekte beskrivelse i Nordsjcellands Vestreblad den 16. oktober 1964. Men 
hvorfor skete det, og hvilke virkninger fik begivenheden? 
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HAVMANDEN var den fRJrste af seks ubade af A -klassen bygget til SRJvcemet i pe
rioden 1911-14. De tre fRJrste blev bygget hos Whitehead-Fiume i f2Jstrig, og de 
tre sidste pa Orlogsvcerftet. Deplacement 164/204 t udlneddykket, /. 38,9 m, b. 
3,6 m, d. 2,3 m, en .fiat dieselmotor pa 430 hk og en elektromotor pa 270 hk. Fart 
13 kn uddykket og 9, 3 knob neddykket. Aktionsradius 1000 sRJmil og maksimal 
dykkedybde 40 m. To 45 em torpedorRJr ogfire torpedoer. (Forsvarsgalleriet) 

·.~ .-.. ~::?<.~ .. --\::·:< . :·: :· :· 

SRJkort fra 1899 visende farvandet mel
/em Nakkehoved og Hoganiis, hvor 
HAVMANDEN sejlede under .flotillens 
signa/RJvelse. (Forsvarets Biblioteks
center) 
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Den davrerende chef for den danske 
Undervandsbftdsfl.otille, kaptajn Hjalmar 
Rechnitzer, beskrev senere den danske 
baggrund for episoden: 1 "Vi havde 
den pagceldende dag en RJvelse med 
badene fra KRJbenhavns og HelsingfJr 
stationer med den nordligste af badene 
beliggende omtrent udfor Nakkehoved 
Fyr. Det havde fRJrst vceret tanken, at 
jeg med min bad skulle have haft den 
nordligste position, men dette blev af 
en eller anden grund forandret. " 
Da Rechnitzer altid selv overtog en 
ny undervandsbad fra Orlogsvrerftet, 
skulle han altsa efter planen have 
ligget med den helt nye NYMFEN ud for 
Nakkehoved. 
Dansk marinehistorie i mellemkrigs-

tiden havde met et andet forl0b, hvis 
planen var blevet fulgt og blot en af de to 
torpedoer, som den britiske undeiVandsbad 
E 11 sendte mod den formodede tyske ubad 
om eftermiddagen 19. oktober 1914, havde 
virket. Men ogsa her pavirkedes historiens 
forl0b aftilfreldigheder og friktion. 

Fra undervandsbadenes anvendelse 
i Sjrellands invasionsforsvar til imo
degaelse af en britisk indtrrengen i 
Sundet 
Det forhold, at de to undervandsbade 
overhovedet m0dte hinanden, skyldes 
danske og britiske beslutninger om at 
anvende deres flader i en mere fremskudt 
og aktivistisk strategi, end det oprindeligt 
havde vreret planlagt. Vi kommer tilbage 
til den britiske beslutning senere. 
De danske undervandsbade var fur krig
en primrert planlagt og forberedt an
vendt i invasionsforsvaret af Sjrelland 
mod tyske landgangsfors0g i K0ge 
Bugt og Fakse Bugt fra Holmen og en 
station i Drag0r. En sekundrer opgave 
var at bidrage til invasionsforsvaret 
og neutralitetshandhrevelsen ved det 
abne strrede Storebrelt fra fladens i 
fremtiden sikrede baseomrade i Sma
landsfarvandet. 2 

L0sningen af disse opgaver blev ivrerk
sat snarest muligt efter formeringen af 
fladens sikringsstyrke i august 1914. 
Viceadmiralen skrev: 
"Om eftermiddagen afsendtejeg et de
tachement bestaende af torpedobads
division DELFINEN og 2 undervands
bade, aft under kaptajn A. Bojesens 

Rechnitzer var a/tid chef ved overtag
elsen af denny undervandsbad. Her i 
foraret 1915 pa fordcekket af ./EGIR, den 
fRJrste B-klasse bad. (Orlogsmuseet) 

kommando til Smalandsfarvandet. Tor
pedobadene gik gennem BRJgestrem
men, u-Mdene nord om Sjcelland. Styrk
en var samlet ved MasnedfJ nceste dag. ''3 

Styrkens Opgave vi/ indtil videre vcere 
at varetage Statens Neutralitet i Store 
Belt og tilgrcensende Farvande ... Styrken 
vii indtil videre vcere direkte underlagt 
Flaadens Overkommando, der i fomRJd
en Udstrcekning holdes underrettet om 
Situationen og de paa Grundlag heraf 
trufne Foranstaltninger. .. 4 

Efter ankomst af styrken til Smalands
farvandet om eftermiddagen den 4. 
august gav Fladens Overkommando et 
supplerende direktiv: "Forholdene har 
endnu en ro/ig Karakter for vort ved
kommende. Fremmede OrlogsfartRJj-
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Skitse fra den davcerende premierlojtnant A. Bojesens rekognoscering i 1914 
af .fladens plan/agte fremskudte baseomrade ved Storebcelt. I begyndelsen 
af august 1914 blev han som kaptajn med en torpedobadsdivision og en 
undervandsbadsdivision (HAVMANDEN og 2. APRIL) sendt til Masnedsund for 
herfra at imodega en britisk anvendelse afSmalandsfarvandet som offshorebase 
for operationer ind i @stersoen. (Rigsarkivet) 

erstojers Tilstedevcerelse i indre Far- Meddelelse om, at det strider mod de 
vande vi/ derfor formentlig kun ske til- fastsatte Regier for fremmede Orlogs
fceldigt og bor derfor kun modes med skibes Besog. Der er derfor ikke An-

6 

Undervandsbads.flotillens forste fern A-klasse bade gennemforte i juli 1914 et 
sommertogt til Bornholm. Her under besoget pa Christianso. HAVMANDEN er den 
ncest inderste bad. (Forsvarets Bibliotekscenter) 

ledning til natlig skarp Bevogtning af 
Tilgangene til Smaalandsfarvandet, saa at 
Bescetningerne kan skaanes om Natten. 
Undervandsbaadene bor holdes i Mas
nedsund og deres Tilstedevcerelse maa 
nodigt blive bekendt ... Patrulje med 1 
Baad om Natten foruden SRJBJRJRNEN 
anses fuldt tilstrcekkeligt. "5 

Disse opgaver blev efter den danske 
fladechef, viceadmiral Otto Kofoed
Hansens, opfattelse irrelevante med 
den tyske henvendelse morgen den 5. 
august om at minere Storebrelt og den 
danske beslutning om at efterkomme 

det tyske ~<mske. Forl0bet havde be
krreftet, hvad Kofoed-Hansen havde 
fremf0rt i mange ar, nemlig at Tyskland 
om muligt 0nskede at respektere dansk 
neutralitet, og at den bedste neutrali
tetsstrategi for anvendelse af vremene 
var synligt at forberede indsats mod 
britiske operationer mod Tyskland, der 
ville krrenke dansk neutralitet. Med 
lukningen af det abne strrede Storebrelt 
blev forsvaret af den danske minesprer
ring mod et britisk indtrrengningsfor
s0g efter viceadmiralens opgave logisk 
neutralitetsforsvarets hovedopgave i 
Storebrelt. Opgaven havde indtil da 
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v~ret at hindre britisk anvendelse af 
SmiUandsfarvandet som et offshore base
og bunkringsomrade for britiske flade
operationer ind i 0sters0en. 

For at l0se opgaven ved den kommen
de Storeb~ltssp~rring formerede 
admiralen ca. halvdelen af fladens 
overfladekampenheder i en 2' Eskad-

. re, der blev sendt fra Sundet til 
Storeb~lt under Fhldestabschefen, 
kommand0r Wilhelm Garde. Torpedo
badsdivisionen i Smalandsfarvandet 
sendtes fra Masned0 til Kors0r til den 
nye eskadre, mens undervandsbadene 
blev trukket tilbage til Sundet.6 Med 
Gardes afgang blev den fungerende 
fladestabschef kaptajn Henri Wenck, 
der blev formelt givet funktionen 
den 22. august.? Wenck havde med 
sin prisopgave nogle ar tidligere 
om anvendelsen af fladens nye tor
pedobilde markeret, at han delte 
Kofoed-Hansen opfattelse af v~rnets 
neutralitetsforsvarsstrategi. Han havde 
i opgaven forklaret, hvordan de nye 
torpedobade kunne og burde anven
des i Skagerrak og Kattegat foran 
den tyske flade i indsatsen mod et 
britisk indtr~ngningsfors0g. Nu blev 
undervandsbildenes anvendelse jus
teret, sa de ogsa fik en rolle i rammen 
af denne logik.8 

Allerede 6. august, hvor 2' Eskadre 
ankom til Storeb~lt for at indlede 
etableringen af minefelterne, blev de 
to nyeste bade, NYMFEN og NAJADEN, 
sendt til Helsing0r havn for at tage 
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station her. Samtidig tog Rechnitzer 
selv HAVMANDEN og 2DEN APRIL til 
Drag0r, hvor basefaciliteterne var 
utilstrrekkelige og kr~vede hans ind
sats. HAVFRUEN og THETIS forblev 
indtil videre- sammen med DYKKEREN 
- pa Orlogsv~rftet i beredskab. Deres 
indsrettelse skulle iv~rks~ttes af 
Fladens Overkommando via telefon. 
Torpedobadsposter blev placeret 0st 
og nord for adgangen til K0benhavns 
Havn. De to disponible flyvebade 
rekognoscerede i Sundet, K0ge Bugt 
og Faxe Bugt. 9 

Den 8. august gik admiralen i gang 
med at presse h~ren til at justere 
sin styrkedeployering, sa den blev i 
overensstemmelse med hans opfat
telse af en hensigtsm~ssig neutra
litetsforsvarsprofil. H~ren var udeluk
kende interesseret i sikring og for
svar af K0benhavn. Det lykkedes 
pa grund af entydig st0tte fra bade 
udenrigsministeren, Erik Scavenius, 
og forsvarsministeren, Peter Munch. 
Senere lykkedes det ham ogsa at fa 
sendt fodfolk til de to nordlige 
sj~llandske havne Kalundborg og 
Helsing0r. Det sidste sted sikrede et 
kompagni fra sin ankomst den 23. 
august ogsa den fremskudte under
vandsbadsstation. 10 

Fladen holdt ganske vist to under
vandsbade fremskudt til Drag0r indtil 
december'' , men den inds~ttelse i 
invasionsforsvar i K0ge Bugt, der 
havde v~ret undervandsbadenes opga-

Den oprindeligt 
planlagte anvend
else af de kommende 
undervandsbade. 
Her indsat i Kege 

. 0. 
1i\v 

og Fakse Bugt mod 
et tysk landgangs
forseg. Fra Gene
ralstabens 1910 
krigsspil. Det mari
time bidrag blev 
leveret af chefen 
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'.'. I I\ . \ de Fladens Stab, 
kommandor 
Vi/helm Jehnke. 
(Rigsarkivet) ) 

,, ,_, . , -~ · 
,.'_' ,f~ 

d ----.---;·~,0: • :·" :'>'~~·~i~I··. 
ve i 0Velserne f0r krigen, blev ikke 
l~ngere 0Vet. 
Fra slutningen af august koncentrerede 
man sig om at forberede og 0Ve den nye 
inds~ttelse ved adgangen til Sundet fra 
Kattegat. Det f0rste, der skete, var at der 
den 29. august udlagdes en telefonb0je 
ud for Nakkehoved Fyr, der skulle 
give en fremskudt undervandsbad en 
sikker forbindelse til Fladens Over
kommando pa Holmen. 12 Som det blev 
beskrevet i Overkommandoens fortro
lige vejledning fra 1. september var det 
ikke ligetil: 

', \ 
' ~ ', ,_ 

"Gennem den udfor Nakkehoved udlag
te Telefonboje kan opnaas Forbindelse 
med Gilleleje Central paa felgende 
Maade. Skat Telefonforbindelse ved 
Nakkehoved benyttes, tager Baaden 
den til Telefonbejen fangede c. 25 m 
lange Kabeltamp om Bord, afskruer 
Dcekslet paa Forbindelsesstykket paa 
Kabentampen og i Baaden udferes 
Forbindelsen mel/em Kabeltampen og 
Baadens Forbindelsesstykke, hvorved 
der opnaas Telefonforbindelse med Nr. 
66 paa Gilleleje Telefoncentral. 0nskes 
Natforbindelse, maa dette rekvireres i 
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god Tid gennem Kjobenhavns Telefon 
Aktieselskab. Telefonbojen, der er op
ankretfor en 300 kgs Ankerklods, maa 
ikke benyttes til Fortojning af Baad
en ... "13 

Den 5. september gennemgik Kofoed
Hausen pa en chefskonference sine 
principper for anvendelsen af fladen 
efter at udlregningen af Storebrelts
sprerringen havde rwdvendiggjort en 
deling af styrken. Ganske vist sikrede 
udlagte og planlagte minefelter syd og 
nord for K0benhavn byen mod born-

~ .,.•ll f.A•J•tl.t .. } 

' 

.-~ 
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bardement af tungt skibsartilleri. 
Et Bombardement paa meget stor Af 
stand (men udenfor disse Spcerringer) 
vi! de det fortrinsvis vcere Undervands
baadenes Opgave at imodega ( derfor 
bade stationering i Helsing0r og Drag0r 
indledningvis) .... Mod Nord vilde Un
dervandsbaadenes Optrceden normalt 
vcere Nord for Vedbceks Breddeparal
lel. Sluttelig meddelte den kommande
rende Admiral, at der til Lettelse for 
Kommunikationmed Undervandsbaad
ene og Torpedobaadene var udlagt Tele
fonbojer ved Nakkehoved og Rodvig, ... 14 

I 
~ ~·~ f1/yHm~J 
\ 

\ 

Undervandsbads
flotillen under sam
virkeovelsen den 9. 
september 1914 
med NAJADEN nord
ligst ud for Nakke
hoved og DYKKEREN 
sydligst SW for 

Hven. Den indtrceng-
ende bombarde
mentsflades rute er 
markeret med rodt. 
(Rigsarkivet) 

Herefter var man gaet i gang med at 
0Ve im0degaelse af en bombarde
mentsflades indtrrengen i Sundet fra 
nord. I f0rste omgang forestillede man 
sig, at det kunne ske i et samarbejde 
mellem 1' Eskadres overfladeenheder 
og undervandsbadsflotillen, og den 
9. september 0Vede man dette ved en 
samvirke0Velse. 
Erfaringen fra 0Velsen var ikke op
muntrende. Undervandsbadene fra Hel
sing0r havde endnu ikke :faet deres 
bestilte gyrokompasser. Derfor matte 
de nrerme sig fjenden pa overfladen 
og blev "srenket" under fremrykning, 
f0r de kom til torpedoskud. Under
vandsbadene havde vreret underlagt 
eskadren, men havde ikke muligheder 
for direkte samvirke. Rechnitzer var af 
den opfattelse, at undervandsbadene 
skulle indsrettes selvstrendigt, fordelt 
langs 0resund som angivet pa skitsen. 
Badenes svage radiostationer hremme
de mulighederne for samvirke. Det var 
problemer med at :fa bade undervands
badene og eskadren frem i tide. 15 

Mens den danske fladeledelse overve
jede, hvordan den skulle optrrede, var 
udviklingen i England blevet indledt. 

Hvad Churchill og Keyes opnaede i 
september. 
I l0bet af 1912 havde den britiske 
flades professionelle ledelse f0lt sig 
tvunget til at opgive en tret observation 
af den tyske kyst for at koncentrere sig 
om handelskrigsf0relse og satsning 
pa at fange den tyske slagsskibsflade, 

nar den forlod sine baser i Den Tyske 
Bugt for operationer i Nords0en. 
Denne optrreden var i november-de
cember 1912 blevet grundlaget for 
fladens krigsplan. Allerede tidligere 
havde man opgivet at gennemf0re 
operationer ind i 0sters0en f0r den 
tyske flade var tilf0jet et vresentligt 
nederlag. Den britiske marineminister, 
Winston Churchill, havde fundet denne 
krigsplan uacceptabelt defensiv og 
passiv og havde siden foraret 1913 f0rt 
en indredt kampagne mod krigsplanen. 
Indtil fomret 1914 var det lykkedes pla
nens arkitekter i Admiralitetets Krigsstab 
at opfange ministerens pres, med de blev sa 
udskiftet af andre, mere fleksible, officerer, 
og i sommeren 1914 gav Churchill ordre 
om at udarbejde en supplerende, mere 
offensiv plan, der bl.a indebar etablering af 
en base i dansk, svensk eller norsk farvand i 
Kattegat. Den operative fladechef, admiral 
George Callaghan, var dog ligesom hans 
nrestkommanderende og afl0ser, John 
Jellicoe, skeptisk og ignorerede arbej
det med planen, og krigen broo ud, :fur 
ministeren kunne fulge op pa sagen16• 

Krigsudbruddet bet0d dog ikke, at 
Churchill oph0rte med at presse for 
en mere offensiv og politisk mere syn
lig optrreden, og det forhold, at Det 
Britiske Imperium ved sin indtrreden 
i krigen blev allieret med Rusland 
gjorde, at han kunne henvise til behovet 
for at opna et direkte samarbejde med 
den allierede i 0st. 19. August havde 
marineministeren i et brev orienteret 
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den russiske hrerchef, Storfyrst Nikolai, 
om sine planer som at sende en bety
delig styrke ind i 0sterseen. Dette var 
sket uden at konsultere andre i rege
ringen eller fHidens ledelse. 

Roger Keyes som den aggressive chef for 
patruljeundervandsbadene. (Foto fra 
Richard Compton-Hall: 'Submarines 
at War 1914-1918.') 

Mulighederne for at sende enheder 
ind i 0sterseen blev dreftet pa det 
made, som blev afholdt 17. september 
pa HMS IRON DUKE, hovedfiaden, 
Grand Fleets, flagskib, for at fustlregge 
anvendelsen af fiadens forskellige dele. Ud 

12 

over Churchill og admiral Jellicoe 
deltog krigsstabschefen, viceadmiral 
Doveton Sturdee, og de to styrkechefer 
fra Harwich, chefen for destroyerstyrken 
her, fiotilleadmiral Reginald Tyrwhitt, 
og chefen for undervandsbadsstyrken, 
fiotilleadmiral Roger Keyes. Pa medet 
afviste Jellicoe mulighederne for en 
offensiv i Nordseen med det formal at 
gennemfure et bombardement af Hel
goland eller en landsretning pa en af de 
Nordfrisiske eer. Det eneste offensive 
skridt, der opnaede st0tte, var Keyes' 
anbefaling af en undervandsbadsoffensiv 
ind i 0sterseen. I furste om gang bemyndi
gedes en forberedende rekognosce
ring rned to bade, orlogskaptajn Noel 
Laurences E 1 og orlogskaptajn Charles 
Bennings bad E5 Y 

Den 22. september afsejlede de to 
undervandsbiide mod Kattegat, hvor 
de bl.a. skulle sage efter ankerpladser. 
For at spare brrendstofblev de bugseret 
over Nordseen af Keyes to meget 
hurtige destroyere, HMS FIREDRAKE 
og LURCHER. Nar muligt forsegte 
den aggressive Keyes at "fare" sine 
undervandsbade fra LURCHER trettest 
muligt ved undervandsbadenes indsret
telsesomriider. 
Rekognosceringstogtet blev en fiasko. 
E 1 fik motorproblemer og tyske ski be 
observeredes ikke, fordi darligt vejr 
havde raet dem til at sage i lre af 
Skagen. Det eneste resultat af togtet 
blev, at handelsskibe rapporterede ba
denes tilstedevrerelse. Overraskelsen 

HMS LuRCHER, patruljeundervandsbadschefen Keyes' .flagskib. (Forsvarets 
Bibliotekscenter) 

gik tabt, hvilket udleste reaktioner i 
bade Tyskland, Sverige og Danmark. 
Men uanset de manglende resultater 
fortsatte forberedelserne til at sende tre 
undervandsbiide ind i 0sterseen. Ud 
over Laurences E 1 blev orlogskaptajn 
Max Hortons E9 og Martin Nasmiths 
E 11 udpeget til at deltage.18 

Virkningerne af Kattegat-rekognos
ceringen. 
"Det svirrer med Rygter om engelske 
Krigsskibe i Skagerrak og Kattegat; 
men den sidste Undervandsbaadskata
strofe maner til Forsigtighed, saa nog
et Fors@g paa at passere Badterne 
vii vel nceppe blive gjort. Hvad 
sku/de Englcenderne ogsaa der? ... " 
(Hrerens kommanderende general i 
Jylland-Fyn, generallejtnant August 
Tuxen i et brev af26. september 1914 
til Overgeneralen, generallejtnant 
Wilhelm Gertz). 19 

Den undervandsbiidskatastrofe Tuxen 

refererer til, var U 9s srenkning af de 
tre gamle engelske krydsere HMS 
ABoUKIR, HoGUE og CRESSY den 22. 
september, hvor Royal Navy mistede 
1.459 besretningsmedlemmer. Begi
venheden afgjorde med et slag diskus
sionen om undervandsbades poten
tiale i sekrigen. 
Allerede fer briterne tog beslutning 
om at sende undervandsbade ind i 
0sterseen, var den svenske regering 
begyndt at overveje sine muligheder for 
at vanskeliggere de krigsferendes brug 
af Flinterenden. Den 12. september 
orienterede det danske gesandtskab 
i Stockholm Kebenhavn om, at den 
svenske regering overvejede slukning 
af fyr og inddragning af mrerker i 
renden. 
Den 15. september fulgte Stockholm
gesandten, Otto Scavenius, sagen op 
med en depeche. Svenskernes formal 
med eventuelt at inddrage semrerkerne 
og slukke fyrene var "at holde aile 
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Slags Krigsoperationer borte fra sven
ske Farvande og Kyster". Det syntes 
ikke oodvendigt umiddelbart, men hvis 
Tyskland begyndte at visitere skibe 
i Kattegat eller briterne begyndte at 
operere her, ville man "paany" begynde 
at overveje spergsmalet. Det var tysk 
optrreden, der havde gjort, at man i 
ferste omgang rejste spergsmalet.20 

Sa ankom de britiske undervandsbade 
til Kattegat, og den 24. september no
terede forsvarsminister Peter Munch 
i sin dagbog, at en engelsk under
vandsbad ved Hirtsholmene havde 
Ia.et en fiskekutter til at tage en saret 
gast med til Frederikshavn. En anden 
engelsk undervandsbad var blevet set 
ved Hessel0. Men ingen andre end 
briterne kendte baggrunden for deres 
tilstedevrerelse i Kattegat og Munch 
noterede ogsa: "I de samme Dage 
kom Rygter fra Sverige om, at en 
engelsk Flaade laa ved Anholt, senere 
forbedret til, at den var sejlet gennem 
Storebadt. Virkningen af alt dette blev 
Panik i den tyske Marineledelse. "21 

25. september noterede viceadmiral 
Koefod Hansen i sin dagbog: "Flere 
engelske undervandsbade i Kattegat. 
Bevcegelse i Kiel med den j(l}/ge, at 
forpoststyrkerne ved de sydlige ad
gange til Sund og Bcelter er betydeligt 
forstcerket. "22 

En del af den tyske reaktion blev en 
udlregning af et nyt minefelt i Lan
gelandsbreltet. Det skete den 25. sep-
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tember og udlregningen kom langt 
ind pa dansk territorium. En dansk 
fiske bad blev minesprrengt Ia. hundrede 
meter fra Kjeldsnors Fyr. Scavenius 
meddelte den tyske gesandt, at man 
kunne vente en engelsk reaktion, kla
gede over de tyske vagtskibes optrre
den ved sprerringen og tilfejede, at 
de tyske besretninger gjorde et lidet 
semandsagtigt indtryk. Gesandten 
lovede at tage kontakt med Den 
Tyske 0sters0flades hovedkvarter i 
Kiel.23 Dagen efter noterede Munch, 
at man om aftenen havde modtaget 
en henvendelse fra den tyske uden
rigsminister, Gottlieb von Jagow, der 
befandt sig ved kejserhovedkvarteret 
i Luxembourg. Han spurgte 'om aile 
Adgangene til 0sters(l}en var sikret 
mod Undervandsbaade, da en Passage 
jo vi/de vcere stridende mod den baade 
af Danmark og Sverige proklamerede 
Neutralitet. " 

Munch konstaterede, at de britiske 
undervandsbade i Kattegat abenbart 
havde frernkaldt panik og havde fort 
til, at betydelige tyske fladestyrker var 
blevet samlet syd for Langelandsbreltet 
og syd for 0resund. Scavenius havde 
gjort klart, at Danmark godt kunne 
sprerre sin del af Flinterenden. Det var 
forberedt som en del af seforsvaret af 
Kebenhavn. Men nar svenskerne ikke 
ville sprerre deres del af strredet, ville 
en dansk sprerring vrere uden virkning. 
Den 27. september blev den danske 
regering enig om at holde sig passiv, 

Svensk lidt senere 
s@kort med de danske 
og svenske krav ind
tegnet, bestemt af, 
om Saltholm og 

grunde (l}St for @en 
skulle have indjiy

delse pa grcensens 
placering. (Svenske 
Rigsarkiv) 

. ' . 
. . ~ 

indtil man h0rer noget fra Sverige. 24 

Samme dag, den 27. september, notere
de Kofoed-Hansen, at situationen pa 
seen var som den foregaende dag, 
men at det beted "ret livlige jiadebe
vcegelser i @sters@en, rimeligt som 
j(l}/ge af nu 2 dage ganske urigtige 
svenske meldinger om, at en engelsk 
jiadestyrke er optradt i Kattegat." 
Det nreste par dage skrev han, at de 
engelske bade stadig blev rapporteret 
set i farvandede, "skont man skulle 
synes, at det var i deres interesse af 
forblive uopdagede. I dag det ~ at 
en engelsk u-Md var jaget af en tysk 
krydser ind i G@teborgs skcergard, 
hvor krydseren var blevet a.fvist af et 
svensk orlogsfart(l}j. " Den 7. oktober 
noterede admiralen, at to engelske un
dervandsbade var observeret ved 
Lrese. Svenskeme havde nu krydsere 
i Kattegat og torpedobade syd for 
Flinterenden. 25 

Den 28. september 1914 skrev den 
danske gesandt i Stockholm til Herluf 
Zahle, udenrigsministeriets departe-
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mentschef, og bad om instruks angaen
de Flinterendespergsmalet. Han meddel
te, at den svenske regering ikke havde 
erfaret noget, der bekrreftede rygteme 
om engelske krigsskibe i Kattegat. 
Den 30. svarede Zahle gesandten, at 
man selvfelgelig godt kunne sprerre 
Flinterenden i et samarbejde med Sverige, 
hvor hver minerede eget territorium i 
renden, men der var det problem, at en 
sadan minering ikke kunne bygge pa 
enighed om territorialgrrensen. Man var 
uenige om placeringen est for Saltholm. 

Zahle understregede samtidig, at: 
''Passage af engelske Undervands
baade ikke vi/de blive betragtet som 
Neutralitetsbrud... Passage over S@ter
ritoriet af fremmede Krigsskibe i Krigstid 
er ikke noget Neutralitetsbrud." Zahle 
fortsatte "at Diskussion om S(l}territoriet 
i Flinterenden b@r undgaas, men hvis 
Svenskerne heist vii spcerre Flinterenden 
med Miner, vii det efter vor Formening 
ikke kunne ske uden Aftale med os ... "26 

15 



Den 29. september rapporterede den 
danske gesandt i Berlin, grev Carl 
Moltke, at han nogle :Ia dage tidligere 
havde haft en samtale med den tyske 
gesandt i K.0benhavn, grev Ulrich 
von Brockdorff-Rantzau. Han havde 
forklaret gesandten, at den tyske uden
rigsministers opfattelse var fej lagtig, "da 
hverken Danmark eller Sverige indtil nu 
havde spcerret Flinterenden med Miner. 
Kun hvis vi til Vcernfor vor Neutralitet 
havde anset dette for nedvendigt, 
ville en gennembrydning af danske 
Mine-spcerringer (som i Storebcelt) in
volvere en Krcenkelse af Danmarks 
Neutralitet." Moltke havde som ogsa 
Scavenius understreget, at en minering 
af Flinterenden var en forberedt del af 
bombardementsforsvaret af K.0ben
havn, og understreget, at en dansk mi
nering af ville vrere ineffektiv uden 
Sveriges bidrag.27 

Den britiske indtrrengningsopera
tion ivrerksrettes 
Den 10. oktober sendte Keyes sit for
melle forslag til en operation til Jellicoe. 
Det koncentrerede sig dog stadig nu om 
Kattegat og observationen afnordenden 
af strredeme. Indtrrengen i 0stersoon 
var endnu ikke det centrale mal, for som 
han skrev: 

"I understand that we cannot send 
vessels through the Sound without 
compromising Denmark, but I submit 
that it is very much to Germany s 
interests to maintain Denmark s neu-
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trality, and the latter could hardly be 
held responsible for the passage of a 
Submarine without a Danish pilot, fol
lowing in the wake of a neutral mer
chantman through the Sound " 

Keyes viste med sretningen, at han li
gesom den tyske udenrigsminister ik
ke forstod, at simpel passage gennem 
dansk farvand ikke var en krrenkelse 
af dansk neutralitet. Men han konstate
rede, at en uge gamle efterretninger 
placerede to tyske krydsere ved Sund
ets sydende, og at de nu var blevet 
forstrerket med otte torpedobade, hvis 
opgave var at optrrede som antiund
ervandsbadsskrerm. Han opfattede 
korrekt torpedobadenes ankomst som 
en reaktion pa hans rekognoscering 
i Kattegat. Angaende krydseme var 
han af den opfattelse, at "a Submarine 
attack on these vessels presents no great 
difficulty, and, if it could be carried 
out without compromising Denmark, 
should be attempted " Men pa den 
dag forudsa Keyes endnu ikke, at 
hans undervandsbade skulle forblive 
i 0sters0en efter en indtrrengen med 
henblik pa angreb pa krydseme.28 

12. oktober skrev Keyes til Admirali
tetets Krigsstabschef, Sturdee, at hvis 
hans forslag til Jellicoe om at lade to 
undervandsbade trrenge gennem Sun
det for at angribe krydseme blev god
kendt, 0nskede han igen at lade sine 
destroyere bugsere undervandsbadene 
over Nords0en for at spare brrendstof. 

Undervandsbadene skulle ankomme 
til nordenden af Sundet ved m0rkefald 
og derefter f0lge et neutralt skib ind 
i 0sters0en. Her skulle de "attack 
the enemy s fleet which is said to be 
carrying out Gunnery practice in the 
Baltic. 'Opgaven var saledes ikke lren
gere begrrenset til krydseme lige syd 
for Sundet. Efter angrebene skulle 
undervandsbadene dog som forudset 
stadig vende tilbage til Kattegat, hvor 
de skulle m0des af egne styrker.29 Sent 
aften den 13. oktober telegraferede 
Keyes til Jellicoe, at Admiralitetet 
havde godkendt en operation ind i 
0sters0en. Han foreslog nu, at de 
tre undervandsbade E1, E9 OG Ell 
skulle afsejle fra Harwich nreste 
dag, bunkre i Gorleston (pa Norfolk
kysten) og derefter begive sig pa vej . 
De skulle ikke lrengere kun pa et kort 
strejftogt ind i 0sters0ens vestlige del 
men efter indpassage sejle til Libau 
(Liepaja), den store russiske fladehavn 
pa Kurlandskysten, og operere herfra 
i nogle uger. Om morgenen den 14. 
oktober gav Jellicoe sin bemyndigelse 
til operationen "with all success from 

, 30 me. 

F0r afsejlingen besluttede Keyes, 
at undervandsbadene alligevel ikke 
skulle bugseres, og om morgenen den 
15. oktober forlod E 1 og E9 Gorleston. 
E 1 blev forsinket undervejs af mo
torproblemer, men naede alligevel som 
den f0rste bad nordenden afSundet den 
17. oktober ved m0rkefald. E 11 havde 

derimod sa store motorproblemer, at 
baden ikke kunne afsejle sammen med 
de to andre bade. 

Efter at have dykket :flere gange pga. 
af handelsskibe startede Laurences 
E 1 indpassagen og slap igennem uden 
problemer. Efter at have naet K.0ge Bugt 
dykkede E1, og da baden igen dykkede 
ud skete det tret ved en tysk torpedo
bad, der dog ikke sa undervandsbaden, 
f0r den naede at dykke igen. Om 
formiddagen den 18. oktober observe
rede Laurence den 15 ar gamle pan
serkrydser SMS VICTORIA LOUISE i 
periskopet. E 1 angreb krydseren - som 
Keyes havde 0nsket. Det skete med en 
sidemrstorpedo pa 500 yards afstand. 
Torpedoen gik for dybt og opnaede 
kun at alarmere tyskeme, og samrne 
formiddag beordrede 0sters0fladens 
chef, storadmiral Prins Heinrich, 
0get patruljering. Kombinationen af 
varslingen ved rekognosceringen og 
angrebet pa krydseren havde haft en 
effekt som at stikke en pind i en hvep
sebo. E 1 pas sere de langsomt med 
fortsatte motorproblemer Bornholm 
natten 19.-20. og naede Libau den 20. 
oktober. Russeme i :fladebasen var ikke 
blevet orienteret om, at de britiske 
undervandsbade var pa vej. V rerftet 
i den russiske base var blevet 0delagt 
i forventning om tysk besrettelse og 
brrendstof, forsyninger samt ammun
ition var brrendt. 

Hortons E9 slap efter to kritiske m0der 
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med tyske torpedojagere igennem undervandsba.dschef indtil 1919.32 

et d0gn efter E 1 og passerede forbi 
M0n den 19. Undervandsbaden naede 
Libau den 21. oktober, hvor en russisk 
slrebebad hjalp den gennem et tysk 
mine felt, som E 1 havde passeret uden 
at vide detY 

De to chefer og perioden op til modet 
Chefeme pa HAVMANDEN og Ell var 
begge officerer af h0j kvalitet. Det 
viste, hvor tiltrrekkende det nye un
dervandsbadsvaben var pa de bedste 
yngre officerer. 

Den snart 37-arige baron Cai Schaf
falitzky de Muckadell var nyudnrevnt 
kaptajn. Han var en af sin samtids 
f0rende marinehistorikere og var til
knyttet S0officersskolen som lrerer i 
s0krigshistorie og strategi samt sko
leofficer i arene f0r krigen. I 1913 
var han skiftet til tjeneste i den nye 
undervandsbadsflotille, hvor han var 

Efter HAVMANDENs skibsjoumal varie
rede undervandsbadens tjeneste i uger
ne f0r 19. oktober mellem dyknings-
0velser i Sundet, en enkelt torpedo
skydningseJvelse og beredskab pa 
Holmen, i Drag0r og Helsing0r. Den 
18. oktober var undervandsbaden sej
let fra Holmen til Gilleleje Havn.33 

Lieutenant-Commander Martin Eric 
Nasmith var seks ar yngre end den 
danske kaptajn. Han var en af Royal 
Navy's undervandsbadsuenestes vete
raner, der allerede var skiftet til tje
nesten i 1904 efter den normale ind
ledningsvise officerstjeneste i store 
enheder. Han var i 1905 som 22-arig 
blevet givet kommando over den lille 
benzinbad A4, hvor han snart gennem 
andsnrervrerelse reddede besretningens 
liv under dens haveri. Som 24-arig 
fulgte kommandoen over den noget 

To af pionererne i 
undervandsbadslje
nesten, kaptajn 
de Muckadell pa 
HAVMANDEN til ven
stre og premierlojt
nant Prins Axel pa 
HAVFRUEN til hojre. 
(Nationaltidende, 
12-8-1915, men foto
grafiet er taget f0r 
episoden, sandsynlig

,_-~.., _ _. .... "1'-:f·dl.-... .r.J.afl.w~~>"t"~r~t.""~d(- 11. 2 . .;p.,y.. ..... - ~dJ.,;,.~J. vis i sommeren 1914). 
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st0rre C7 og sent i 1911 overtog han 
den nye D4, en af fladens f0rste die
seldrevne patruljeundervandsbade. 
Samtidig med, at de Muckadell un
derviste i s0krigshistorie i K0benhavn, 
blev Nasmith leder af undervands
badstjenestens "Attack School" og ud
viklede her den f0rste simple angrebs
simulator. I september 1914 overtog 
han kommandoen over den nybyggede 
E11.34 

I den rapport, som N asmith skrev umid
delbart efter at have naet Harwich den 
24. oktober, beskrev han sin Odysse 
i dagene f0r. Motorproblememe var 
fortsat, efter at han havde forladt Gor
leston kl. 2050 den 15. oktober. Pa 
vejen havde han matte dykke fern 
gange pa grund af et "mistrenkeligt 
fart0j". Ned igennem Kattegat havde 
han fulgt den svenske kyst, og den 
18. eftermiddag var han ankommet til 
nordenden af Sundet og havde dykket 
med den hensigt at sejle uddykket 
videre i m0rke. Han besluttede at bluffe 
sig igennem og trendte navigationslys 
for at undga at blive set som m0rk 
silhuet mod baggrundslyset fra byeme. 
Men farvandet var afpatruljeret inten
sivt selv pa neutralt farvand, og da et 
fart0j hurtigt nrermede sig med trendt 
projekt0r dykkede E 11 og blev pa 
bunden igennem resten af natten til 
19. oktober. Nasmith opgav at komme 
igennem i m0rke, men f0r han kunne 
fors0ge neddykket passage i dagslys 
matte batterierne oplades, og det var 

Nasmith pa strevnen af Ell i koldt vejr 
et ar efter forsoget pa at trrenge ind i 
0stersoen. 35 

under neddykket sejlads vrek fra Sundet 
for senere at kunne oplade pa overfladen, 
at han gennem periskopet observerede 
en ubad.36 

Modet ud for Nakkehoved Fyr 
Efter at vrere blevet udsat for den 
danske pastand om, at det ikke var 
en tysk ubad, han havde m0dt den ef
termiddag, matte Nasmith 26. oktober 
udbygge sin beskrivelse af forl0bet: 

"... While clearing the Sound, sub
merged, on a Northerly course, a Sub-
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marine was sighted on the port 
bow, distant about one mile, lying 
stationary on the surface; I proceeded 
towards her to investigate, and during 
my approach she was observed to 
move to the Northwestward, stopping 
again however after having proceeded 
about half a mile, where she remained 
stationary . .. On closing I called my 
second in command, Lieutenant Gill, 
to the periscope, to view the vessel, 
and on comparison with a target 
book (German Submarines), there 
existed no doubt as to her identity - a 
German Submarine of the U.3 class. 
The straight upper deck, the slope 
of the conning tower and two masts, 
one either side of the conning tower, 
and some distance from it, were very 
distinctive. The vessel was flying no 
ensign . . . When at a distance of about 
600 yards, I discharged a heater 
torpedo from the starboard bow tube. 
The time was about 0.30 p .m. (dvs. ca. 
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Nakkehoved Fyr 
med stranden mod 
Gilleleje. 
(F orfatterens samling) 

13:30 dansk tid) This apparently 
missed its mark ... Two or three minutes 
after this, observing the submarine to 
be in the surface and still stationary, 
presumably not having seen the track 
of the torpedo, I manoeuvred at slow 
speed, owing to the calmness of the sea, 
to pass her close on my port beam. On 
closing to within a distance of about 
200 yards, I distinctly observed on the 
conning tower above the sloped portion 
the figure 3, preceded by some letter, 
which could not be clearly deciphered, 
but appeared to be a "U" ... A cold 
torpedo was then discharged from the 
port beam tube, this being about twenty 
five minutes after the previous one. 
Immediately before firing the second 
torpedo, I observed one of the crew to 
run forward to the heel of the foremast, 
and two or three minutes later the 
Submarine was observed proceeding 
away from me, and towards the Sound 

I fixed the enemy s position, prior 

to firing the first torpedo, and found 
it to be 4lh miles North of Gillege 
(Gilleleje) ... "37 

HAVMANDENS skibsjournal for 19. okto
ber 1914 beskrev ikke hamdelsen. Den 
startede blot med: "1 0 30 Stod ud af 
Gilleleje Havn. Holdt gaaende mel/em 
Hoganiis og Nakkehoved Radiof'Jvelse 
og f'Jvelse med Flyvebaaden. 2 45" 39 

(dvs. 1445). 
Kaptajn de Muchadells beskrivelse 
kom i en indberetning fra samme aften: 
"Herved indberettes at der Dags Data 
af en ukendt Undervandsbaad er blevet 
afskudt 2 Torpedoer mod HAVMANDEN. 
De ncermere Omstcendigheder vare 
ff'Jlgende: HAVMANDEN befandt sig paa 
pejl Plads: Nakkehoved Fyr Sl5V (?) 
Afst 5 Sml og havde i ca en Time dels 
stilleliggende, dels Iangsam Gang, 
opholdt sig i Ncerheden af ncevnte 
Plads. Yderligere havde HAVMANDEN 
fra Kl. 11 Fmd opholdt sig mel/em 
Gilleleje Flak Lystf'Jnde og Kullen. Kl. 
ca. 2.35 observerede Premierlf'Jjtnant 
Scheibel en Torpedo ca. 400 m om Bb 
(bagbord) af HAVMANDEN, der styrede 
omtrent mod Hoganas Fart ca. 5 
Knob. Radiotelegrafdrage var oppe. 
Kort efter saas forude om Bb ca. 400 
m Afstand stcerke Luftbobler som fra 
et Undervandstorpedoskud og derncest 
Torpedokf'Jlvandet. Dette gik lige under 
HAVMANDENS Bf'Jlgebryder. Lf'Jjtnant 
Scheibel observerede tydeligt selve 
Torpedoen, Chefen og 2 afBescetningen 
Kf'Jlvandet. Torpedoen sprang ikke op. 

Nasmith i 1916 som ung kommandf'Jr. 
Efter mf'Jdet med HAVMANDEN blev 
Ell sendt til Dardanellerne, hvor 
Nasmith udmcerkede sig under indsats 
i Mamarahavet, hvor han fik Victoria 
Cross for blandt andet at scenke det 
gamle tyrkiske slagskib HARRADIN 
BARBAROSSA. Han blev kommandf'Jr som 
33-arig i 1916, kontreadmiral og chef 
for undervandsbadstjenessten i 1926 
og viceadmiral i 1932.Fra 1938 indtil 
maj 1941 var Nasmith som admiral 
Commander-in-chief Plymouth and 
Western Approaches. 38 

HAVMANDEN ff'Jrte sit almindelige Flag 
under Flagspillet men dette var meget 
uklart - viklet ca. llh Gang rundt 
Flagspillet saaledes at Splitter bl.a. 
absolut ikke kunde ses. Rejsningen 
var omhoug ( dvs. i funktionsstilling). 
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HAVMANDEN hejste straks efter An
grebet Topflag paa begge Topper og 
stod med I 0 Knobs Fart elektrisk mod 
Hornbeek for at komme ind paa dansk 
Seterritorium. Her sattes Dieselmotorer 
igang og Kl. 4 Y., fortejedes i Heisinger 
Havn. 

Straks efter Angrebet afgaves Radio
elfspressignal og der kodetelegrafere
des til til Overkommandoen: "Angreb 
af Undervandsbaade. Afgaar Heisin
ger. " Paa Vejen - ca. 20 Minutter efter 
Angrebet prajedes Skonnerten KAR.o af 
Korser der imidlertid paa Spergsmaalet 
om den havde observeret andre or
logsmcend end HAVMANDEN svarede 
bencegtende. Fra HAVMANDEN er 
absolut intet Periskop observeret. 
Den forst observerede Torpedo fled 
i Vandskorpen med ca. 45 graders 
Hceldning. Den syntes betydeligt svce
rere end vore Torpedoer med meget 
buttet Broncerum og meget lange 
Stedhorn. Man kunde here den blcese 
Luft og mcerkede Petroleumsluft. Ved 
Passagen af den anden Torpedo un
der os hcevder Ingenieren og Torpedo
specialisten bestemt at have mcerket 
Sted mod Baadens Bund, sam om man 
ternede mod en Beje. "40 

Det er af HAVMANDENS beskrivelse 
klart, at Nasmiths f0rste (petroleums
opvarmede) torpedo ikke blev obser
veret, da den blev afskudt, men f0rst 
erkendt, da den blev fundet i overfla
den. Angrebet blev f0rst erkendt, da 
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Kaptajn de Muckadell senere. Efter 
krigen tradte de Muckadell ud af se
officerskorpset og blev afdelingschef i 
Marineministeriet. Han blev herefter i 
bade sam tid of eftertidferst ogfremmest 
kendt for sin forfattervirksomhed. 41 

E 11 affyrede sin anden torpedo en lille 
halv time efter den f0rste. 
Begivenheden fik Kofoed-Hansen til 
at beordre sin stabschef, Wenck, til 
at orientere fladens enheder om be
givenheden i et "Strengt Fortroligt" 
signal og ved samme lejlighed 0ge 
beredskabet, idet man jo ikke vidste, 
at incidenten blot var fremkaldt af 
en undervandsbadspassage: Oven
ncevnte Tildragelse har bevirket Ud
stedelsen af Ordren til Etableringen 
af Sikringstjeneste II Antagelig vii 
Sebefcestningen fra Hcerens Over
kommando modtage Ordre til skcerpet 
Sikringstjeneste og til at tcende Pro
jektererne. Foruden I. Eskadre har 
Defensionen og Undervandsflotillen 

samt 2. Eskadre modtaget Ordre til 
Etablering af Sikringstjeneste II. 
Den kommanderende Admiral for
venter Melding saafremt Passage af 
Krigsskibe forbi Kronborg sku/de 
.finde Sted og har i samme Anledning 
radiotelegraferet til Chefen for I. 
Eskadre at det forstcerkede Patrouille 
Nord for Heisinger kunde benytte 
Projekterer. Saafremt Passage gennem 
Kongedybet eller Hollcenderdybet 
forseges af de krigsferende Magters 
Skibe, vii denne vcere at afvise og om 
nedvendigt at stoppe. Passage gennem 
Flinterende kan ikke hindres. Meddel
sen om Angrebet paa HAVMANDEN, 
hvilket maa betragtes sam beroende paa 
en Fejltagelse, betragtes sam strengt 
fortrolig og er alene bestemt for Hr. 
Kommanderen og Deres Stabschef'' '42 

Munch skrev i sine optegnelser, at han 
fik meddelelse om HAVMANDEN-episo
den da han kom til marineministe
riet fra Rigsdagen om eftermiddagen. 
Han orienterede kongen om aftenen 
2030. Samme aften fortalte Kofoed
Hansen Munch, at tyskeme har vreret 
i kamp med engelske undervandsbade 
i Kielerbugten og at der en af de 
foregaende dage havde vreret et en
gelsk undervandsbadsangreb pa tysk 
skib ved Stevns, ( dvs. angrebet pa 
krydseren VICTORIA LOUISE).43 

Kofoed-Hansen havde nogenlunde 
samtidig med hrendelsen vreret kaldt 
til Christian X, der "sam alticf' klagede 
over Storebreltssprerringen: "Han mente, 

at jeg havde baret mig rent galt ad. 
Han sagde det just ikke ligeud, men 
antydede det, og synes i det hele at 
.finde at jeg i nogen grad har fort ham 
bag lyset i denne sag (hvilket jo var 
korrekt) ... Kongen har ikke begreb om 
landets stilling, om minespcerringer
nes betydning, ja ikke om noget sam 
heist; jeg indskrcenkede mig derfor 
denne gang til at forsikre ham om, at 
alt er sa godt, sam det nu engang kan 
blive i denne syndige verden. " 

Efter at have beskrevet HAVMANDEN
episoden noterede viceadmiralen dels, 
at Sverige slukkede fyrene pa hele 
0stkysten, i Flinterenden indbefattet. 
Danmark slukkede Drogden fyrskib og 
lyst0nderne i Flinterenden, dels at 
tyskeme havde vreret i kamp med tre 
engelske undervandsbade i Kieler
bugten. De matte vrere kommet via 
Flinterenden. F0r m0det med kongen 
havde Kofoed-Hansen haft en samtale 
med chefen for 2' Eskadre i Storebrelt, 
kommand0r Vilhelm Garde, med hvem 
admiral ens konfrontation om eskadrens 
optrreden ved et britisk passagefors0g 
netop nu kulminerede. Samtalen var 
nreppe venlig. De efterfulgende ca. 
tyve linjer i admiralens dagbog blev 
gjort ulreselige.44 

Arsagen til, at den anden torpedo gik 
under HAVMANDEN, er mest sandsynligt 
det generelle problem, som Royal 
Navy havde i krigens f0rste maneder 
pga. at man ved indstillingen af ven
tilerne ikke havde kompenseret for, 
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at krigshovedet var 40 pund tungere 
end 0Velseshovedet. Fejlen havde som 
mevnt ogsa reddet den tyske krydser 
ved Stevns.45 

Skyldsporgsmalet 
Om aftenen den 20. oktober orienterede 
den britiske gesandt i K0benhavn 
London om, at danskeme havde med
d~lt de britiske, russiske og tyske 
gesandtskaber, at en undervandsbad af 
ukendt nationalitet dagen f0r havde 
affyret to torpedoer ved indsejlingen til 
Sundet mod den danske undervandsbad 
HAVMANDEN pa trods af, at den f0rte 
dansk flag. Den 20. oktober var en 
af torpedoeme eksploderet pa kysten 
tret ved Nakkehoved Fyr. Den 21. 
oktober afleverede den danske gesandt 
i London en note, der forklarede, at 
HAVMANDEN have sejlet med 5 knobs 
fart mellem Nakkehoved og Kullen, da 
den fra en afstand af ca. 400 meter var 
blevet angrebet med to torpedoer. 46 

Som chef for undervandsbadsstyrken 
blev Keyes bedt om at kommentere 
sagen, og den 22. oktober noterede 
han pa sagsnotatet, at det matte vrere 
en tysk ubad, der troede, at han besk0d 
en af de britiske bade, der var pa vej 
tilbage.47 Pa dette tidspunkt kendte 
man endnu ikke de tre engelske hades 
skrebne. 
Den 24. oktober havde eskadreinge
ni0ren fra 1' Eskadre unders0gt de 
bjrergede rester af den torpedo, der var 
eksploderet mod stenene ved kysten 
fire dage f0r. Man noterede, at: " 
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Mcerker og Inskriptioner paa defundne 
Stykker syntes at give tilstrcekkelig 
Oplysning om Nationaliteten, blev 
paa Grund af det uheldige Vejrforhold 
yderligere Eftersegning opgivet ... ' 48 

Det vil sige, at de danske myndigheder 
nu vidste, at den angribende bad var 
britisk, men indtil videre holdt man 
oplysningeme for sig selv. 
Dagen efter, den 25. oktober, kunne 
gesandten i K0benhavn meddele, at 
den tyske gesandt havde meddelt den 
danske regering, at det ikke var en tysk 
bad, der havde angrebet HAVMANDEN.49 

Samme dag sendte Keyes sin analyse af 
den rapport, som Nasmith havde sk:re
vet efter sin tilbagevenden til Harwich 
den 24. Keyes beklagede, at El og E9 
ikke havde ventet pa, at Ell blev klar, 
f0r de afsejlede fra Gorleston, sa man 
kunne have passeret Sundet samtidigt, 
"as originally intended'. Han st0ttede 
Nasmith i denne vurdering, at det 
havde vreret oodvendigt at opgive pas
sagefors0get. Han havde i 0Vrigt talt 
med Ell-kaptajnen om HAVMANDEN

episoden. 

Nasmith havde insisteret, at det var: 
" absolutely certain that the Submarine 
he fired at was not the Danish Sub
marine HAVMANDEN, reported to have 
been attacked by a Submarine in 
that same locality on that day, and I 
submit that the Danish Government 
be informed to this effect. Reference to 
the photographs of the two vessels will 

show that they in no way resemble one 
another. The number 3., preceded by a 
letter which could not be distinguished, 
was clearly identified on the conning
tower." 

I 0Vrigt gentog Keyes oplysningen 
fra Nasmiths 24. oktober-rapport, at 
Ell kl 1530 (dvs. 1630 dansk tid), da 
baden opladede batterier pa overfladen 
var blevet angrebet af en tysk Ubad pa 
stor afstand med en "heater" torpedo, 
der sas "leap out of the water at the 
end of its run". Han mente at tyskeme 
anvendte sejl eller sma sejlbade til at 
skjule deres ubadstame. Nasmith var 
blevet presset af tyske enheder pa 
vejen op igennem Kattegat pa vej hjem, 
men han 0nskede efter ankomsten til 
Harwich at vende tilbage for at g0re et 
nyt fors0g snarest muligt. Det sa Keyes 
som for risikabelt, og han vurderede 
det bedst at lade El og E9 forblive i 
0sters0en vinteren over. Dette forslag 
blev den 25. oktober godkendt af 
Jellicoe, der vurderede 0sters0en som 
en bedre jagtmark for undervandsbade 
end Helgolandsbugten. 
Keyes sluttede med at afvise den 
tyske K0benhavnsgesandts pastand 
om, at det ikke var en tysk ubad der 
angreb liAVMANDEN. Gesandten havde 
tidligere l0jet om maritime sp0rgsmal. 
Keyes habede ganske vist pa, at "before 
long the situation will permit ... an 
attack being delivered on the enemy s 
vessels operating under the shelter 
of Denmark and in neutral waters", 

men han havde over for sine officerer 
nu indskrerpet indtil videre ikke at 
kompromittere Danmark. Admiralitetets 
stabschefkonkluderede over for Foreign 
Office nreste dag, 26. oktober, at den 
ubad, som Ell havde angrebet, ikke 
var dansk. Marineminister Churchill sa 
rapporteme den 28. oktober.50 

I den rapport, som Nasmith sk:rev den 
26. oktober, gentog han, hvad han hav
de forklaret Keyes, og som allerede er 
citeret overfor. Han havde allerede 
i sin f0rste rapport om episoden hen
vist til det fejlagtige fotografi af de 
danske A-klasse undervandsbade, som 
han havde fimdet i "Janes Naval Annuaf'. 
Det er det 0verste af fotografierne 
nedenfor, og det g0r det forstaeligt, at 
Nasmith og hans nrestkommanderen
de kunne tage fejl, nar han ikke kunne 
se det danske flag igennem periskopet 
og lagde vregt pa de to radiomaster og 
nummeret pa tarnet.51 

I sin fremsendelse af Nasmiths ende
lige rapport den 27. oktober til vi
ceadmiral Sturdee tilf0jede Keyes, 
at det ikke var muligt at forveksle 
liAVMANDEN og U3. Hvor den danske 
var en rigtig undervandsbad var U3 
kun en dykkebad, "a submersible".52 

Det punkt, hvor briteme fejlede, blev 
klart i den samtale, som den tyske 
marineattache til de nordiske lande, 
kommand0r Reinhold von Fischer
Lossainen den 27. oktober havde med 
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det danske marineministeriums direk
tar kommandar Vilhelm Jahnke. Tys
keren var lige kommet fra Berlin. Han 
roste Danmark for landets neutrale 
optrreden og samtalen kom ind pa de 
engelske undervandsbade: 
"I Tyskland havde man tamkt sig, at 
de engelske bade var gaet gennem 
Flinterenden, ligesom man ogsa havde 
nrevnt Lille Breit. '... Ved om tale af 
skuddene mod HAVMANDEN, sagde 
(tyskeren), at det ville vrere heldigt, om 
vore undervandsbade var forsynet med 
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tydelige mrerker for at undgafejltagel
ser, thi vel var det ikke ved denne 
lejlighed en tysk bad, som havde affyret 
skuddene, men chefen for krydseren 
LUBECK havde indrapporteret, at da 
undervandsbade en gang holdt l:tvelse 
i Kf1ge Bugt, havde han i forste f1je
blik troet. at det var engelske bade 
- numrene pa vore bade er anbragt 
pa samme made som de engelske 
( forfatterens understregning) - og den 
tyske styrke, som med fuld fart stod op 
imod vore bade, skulle lige til at abne 

ilden imod dem, dade til alt held op
dagede, at det var danske bade. "'53 

ller la det centrale efterretningsprob
lem pa engelsk side. Nasmith havde ik
ke vreret klar over, at mens danske un
dervandsbade som bl.a. Royal Navy 
havde badens nummer pa tamet, havde 
de tyske bade nummeret pa strevnsiden. 54 

I november 0gede Danmark presset pa 
hriteme ved at udnytte de oplysninger, 
man havde haft siden fundet afresteme 
I r en af torpedoeme den 24. oktober. 
I >en 4. november meddelte den danske 

gesandt den engelske udenrigsminister 
i en note, at resteme af gyroen fra 
den torpedo, der var eksploderet mod 
kysten, bl.a. havde indgraveret teksten 
"Position for removing spindel 2171 
A" og saledes var engelsk produceret. 55 

Den umiddelbare britiske reaktion var, at 
dette ikke rendrede noget. Man havde 
aldrig nregtet at E 11 havde affyret 
torpedoer, kun understreget, at deres 
mal havde vreret den tyske ubad U3. 

Den 23. november noterede Keyes: 
"unless the HAVMANDEN, contrary to 
our information regarding her, has 
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two masts and a letter and the figure 
"3 " on her conning tower, and was 
not flying an ensign, she was not fired 
at by "E.ll ", or any other British 
Submarine ... That there was a German 
Submarine in the vicinity is proved by 
the fact that E.ll was attacked and 
missed by a torpedo 3 Yz hours after she 
attacked U .3. 56 

Den 30. november meddelte den 
britiske gesandt i K0benhavn, at fundet 
af yderligere sprrengstykker havde 
fjemet enhver tvivl om, at torpedoen 
var britisk. Men det forhold, at torpe
doen var britisk beviste, som Keyes 
understregede den 4. december 1914, 
ikke at den var afskudt mod den danske 
ba.d. "It was in fact fired at the German 
Submarine U 3! "57 

Den britiske gesandt blev nu bemyn
diget til at vise Nasmiths rapport to det 
danske marineministeriums direktar, 
Vilhelm Jahnke. Den 31. december 
rapporterede gesandten hjem, at Jahn
ke ikke tvivlede pa, at Ell havde 
angrebet HAVMANDEN. Den kunne let 
forveksles med U3 med sine to master. 
Det danske flag pa HAVMANDEN var 
gammelt og beskidt og klyngede sig til 
masten. HAVMANDEN var mrerket med 
"3" og bade tid og position svarede 
til hinanden. De forhold, som man fra 
E 11 havde observeret pa den danske 
bad, svarede til virkeligheden. Jahnke 
gjorde klart, at den danske regering 
ville betragte en britisk beklagelse som 
velkommen. Nu matte Keyes acceptere 
virkeligheden, men forklarede det med, 
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at HAVMANDEN dels havde "3" pa tar
net, dels "unknown to us had been 
fitted with two WIT masts." Den 4. 
januar godkendte Admiralitetet, at 
man patog sig ansvaret og udtrykte 
beklagelse, ogden 22. januar 1915 :fik 
gesandten i Kabenhavn den nadven
dige bemyndigelse.58 

Den 27. januar nedskrev Jahnke et 
resume af en samtale, han havde 
haft med den britiske marineattache 
til de nordiske lande, kommandar 
Montague Consett: "Hvad Skuddene 
mod liAVMANDEN angaar, var han, efter 
at were gjort bekendt med den Rapport, 
Chefen for HAVMANDEN havde indsendt, 
klar over, at det maatte vrere en engelsk 
Undervandsbaad, som havde affyret 
Skuddene. Den engelske Baad var gaaet 
tilbage til England. "59 

Virkninger af modet: Neutralitets
forsvarsprofilen 
Der var to slags virkninger af hren
delsen, dels en sikkerhedspolitisk 
afklaring, dels praktiske skridt for at 
mindske risikoen for gentagelser. Den 
sikkerhedspolitiske afklaring kom 
inden for det farste par dage efter 
episoden. 
Som allerede nrevnt kunne hverken 
Kabenhavn eller Berlin vide, hvad der 
motiverede indpassagen af britiske 
undervandsbade, og at den ikke ville 
blive fulgt op af en mere ambitias 
operation. Kofoed-Hansen havde hele 
tiden haft den opfattelse, at Danmark 

/)e n v iljestcerke viceadmiral Otto 
Kofoed-Hansen. 
( Forsvarets Bibliotekscenter) 

hedst kunne sikre sin neutralitet ved 
1t gere det tydeligt, at Danmark ville 
unadega neutralitetskrrenkelser fra 
l'ysklands fjender effektivt, sa tyskeme 
tkke var tvunget til selv at varetage 
deres interesser. Men i de foregaende 
uger og dage var hans neutralitetsli~e 
under dobbelt pres. Tyskland havde 
>Om allerede beskrevet reageret pa 
rapporteme om engelsk aktivitet ved 
>gsa at minere dansk territorialfarvand 

1 Langelandsbrelt, og dagen efter 
IIAVMANDEN-episoden noterede vice
tdmiralen i sin dagbog, at der var 
1bserveret adskillige tyske minefartajer 

Den stcedige chef for 2 'Eskadre, lwmman
dor Vilhelm Thomas Garde, der indtil 5. 
august hawie vceret Kofoed-Hansens stabs
chef (Det Kgl. Bibliotek) 

og torpedobade ved Lillegrunden syd 
for Drogden og at to tyske minedampere 
( dvs. minelreggere) var blevet afvist i 
det aflyste farvand i K0ge Bugt.60 

Intemt var Kofoed-Hansens linje ud
fordret af Christian X, der igen den 
19. oktober havde gjort klart, at han 
betragtede det som uacceptabelt, 
hvis Danmark forsagte at imadega 
en britisk passage gennem Storebrelt 
med magt. Fra den anden side kom 
modstanden mod en forsvarsindsats 
ved Storebreltssprerringen fra to af 
fladens ledende officerer, for det 
farste den mand, der skulle fare hans 
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hensigt ud i livet, kommand0r Vilhelm 
Garde, Chefen for 2' Eskadre og for 
det andet kommand0r Vilhelm J0hnke, 
Direkt0ren i Marineministeriet, der 
var forsvarsminister Munchs primrere 
maritime radgiver. Begivenheden ud 
for Nakkehoved havde som nrevnt 
fremkaldt en alarmering af alle fla
dens enheder, ogsa 2' Eskadres i Store
brelt, og viceadmiralen brugte nu 
begivenheden til at fremprovokere en 
afk:laring af regeringens holdning. 

Uenigheden med Garde havde varet 
lige siden 2' Eskadres ankomst til 
Storebrelt i den 6. august. I sit direktiv 
til Garde havde Kofoed-Hansen 
bl.a. fastlagt, at "... et eventuelt 
Angreb paa Minespcerringerne fra en 
af de krigsforende Magters Side skal 
imodegaas med aile til Raadighed 
staaende Midler," og at "I Tilfcelde af, 
at 2. Eskadre nodsages til at trcekke sig 
tilbage for et jjendtligt Angreb, soges 
saavidt muligt Retrceten effektueret 
til Smaalandsfarvandet. "61 Den 7. 
august var direktivet blevet suppleret 
med bestemmelser for, hvordan en 
fladestyrkes krav om passage af sprer
ringeme skulle handteres, men kravet 
om anvendelse af alle midler ved 
angreb pa sprerringen blev fastholdt. 
Det klargjordes samtidig, at "I 
Tilfcelde af, at der opstaar Kamp 
imellem de krigsforende Magter i 
Store Bcelt, ajholder De Dem fra 
Deltagelse i Kampen, medmindre De 
angribes. " Garde blev anmodet om 
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at bekrrefte modtagelsen af direktivet 
ved et telegramsvar. 62 I et svar fra 11. 
august havde Garde imidlertid vist, at 
han ikke havde forstaet - eller ville 
forsta - viceadmiralens direktiv. Han 
analyserede i stedet, hvomar han skulle 
trrekke sig ind i Smalandsfarvandet. 
Han sa eller accepterede ikke, at det 
var ham, der skulle indlede :fjendt
lighedeme, og beskrev, hvordan han 
ved en klar overmagt ville trrekke 
sig vrek fra Breltet.63 Det fik Kofoed
Hansen til at k0re til Kors0r den 20. 
august for at inspicere eskadren og 
"instruerede Garde i overensstem
melse med det skriftige direktiv, han 
havde faet "64 • 

Den 7. september sendte Garde sit 
eskadredirektiv til orientering for 
Kofoed-Hansen. I det gjorde han klart 
for sine enheder, at de skulle afvente 
ordre f0r de anvendte deres vaben, 
hvis der ikke var tale om selvforsvar, 
og reagerede pa viceadmiralens bes0g 
i Kors0r: 
"'Under den kommanderende Admi
rals Besog her om Bord den 20. j M 
bragte jeg det Sporgsmaal paa Bane om 
Krigsskibes Passage over eller forbi 
Minespcerringerne trods A.fvisning skal 
imodegaas med Magt eller ikke. Da 
jeg ved denne Lejlighedfik det Indtryk, 
at jeg ikke ganske havde truffet den 
kommanderende Admirals Opfattelse 
af dette Sporgsmaal ved den 0-ordre 
jeg havde givet til Skibene: at simpel 
Passage over eller forbi Spcerringerne 
ikke skulle opfattes som Angreb paa 

tsse og derfor ikke skulle imodegaas 
ted Magt for ncermere Ordre var 
•tdhentet, ... " 

~, ofoed-Hansen syntes her at have op
. 1 vet at ta Garde til at forst:\, for han 

r 1oterede blot med blyant pa sagen: 
'f Direktivet af 7/8 14 er udtrykkeligt 
1(/talt, at naar Spcerringerne er arme
., ·de borifalder det tidligere Direktiv. 
\'pfJrgsmaalet om fremmede Orlogsskib
, ·s Passage er altsaa borifaldet; de lad
, ·.\' ikke gjennem Spcerringerne, og kan 
. t!tsaa forst skaffe sig Vej gennem et 
tngreb; ... Direktivets Bestemmelser (er) 
kke til at misforstaa. "65 

I >en engelske rekognoscering i Kattegat 
.enere i september havde understreget 
nulighederne for en engelsk operation 
nd gennem Storebrelt, og 8. oktober 
10terede Munch i sin dagbog, at han hav
le haft en samtale mod Kofoed-Hansen, 

11vor viceadmiralen understregede, 
'at der skulle skrives ret bestemt, om at 
nan vi/de forsvare Minespcerringen. Jeg 
Munch)fremhcevede, at der ingen Grund 

•·ar til at binde sig yderligere, at vi loyall 
naatte bevare Spcerringen, men at der 
kke var nogen Forpligtelse til at optage 
n Kamp med overlegen Modstander; 
1aar Overmagten var konstateret, kunde 

l•'laaden gaa bart delfra. Han blev de/vis 
·ed sit." 66 Her kunne viceadmiralen 
onstatere, at Gardes argumenter var 
l.,ct frem til Marineministeriet. 

1 >en 20. oktober pressede Kofoed
lansen for en afk:laring, og det inden-

Marineministeriets Direktor, komman
dor Vi/helm Johnke, der havde stottet 
Gardes opfattelse, at 2 'Eskadre skulle 
trcekkes vcek fra Storebcelt snarere 
end indlade sig pa en hablos kamp 
mod en overlegen britisk fladestyrke. 
(Orlogsmuseets Samling) 

rigsminister Ove Rode skrev i sin dag
bog, viste, at vejen fra Garde til Munch 
var gaet gennem J0hnke: 

"I ciften 9-11% samtale hos Brandes 
mel/em Munch, Zahle og mig (Scavenius 
for trcet) om direktiver for fladen. 
Kofoed-Hansen onskede en affattelse 
af temmelig pagaende art, hvad jeks. 
Johnke (og Garde, kommandor i 
Bceltet) ikke onskede. Vi enedes om 
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en form, hvorved fasts/Qs, at fors(i}g 
pa at tiltvinge sig adgang gennem 
spcerringerne (aile spcerringer i Bceltet 
og Sund ligestillede) skal im(i}degas 
med de midler, der star til radighed 
(Haagerkonventionens ordlyd). Kon
stateres kendelig overmagt, skal es
kadren trcekke sig tilbage, og ma 
ikke uden regeringsordre indlade 
sig i kamp, medmindre n(i}dvendig til 
forsvar .. .. 'Kofoed-Hansen, der er 
bouilleret lidt med kongen, klager 
over hans mangel pa forstaelse af 
situationen og siger, at han pavirkes 
uheldigt af prins Valdemar og prins 
Georg. Kofoed-Hansen, der oprindelig 
5. -6. august anvendte prins Valdemar, 
har nu ingen forbindelse med ham. '6

7 

Dagen efter, den 21. oktober, blev 
sagen behandlet i Rigsdagen i en 
konference mellem Kofoed Hansen, 
udenrigsminister Erik Scavenius, re
geringsleder og justitsminister Carl 
Theodor Zahle, finansminister Edvard 
Brandes, Munch og Rode, dvs. den 
radikale regerings inderkreds plus vice
admiralen og Scavenius. Rode skrev i 
dagbogen: "Scavenius og admiralen 
(i}nskede sa tydeligt som muligt betonet, 
at der skal g(i}res paviselig modstand, 
hvis fors(i}g pa forcering af spcerringerne. 
Vi andre for med opfyldelse af neutra
litetspligter ikke at komme i en virkelig 
kampsituation. Redaktionen vist nok 
tilfredsstillende. " 
Den eneste minister, der havde stmtet 
fHidechefen var Erik Scavenius, men 
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det var tilstrrekkeligt. 68 

Samme dag, den 21. oktober, beskrev 
Kofoed-Hansen selv forl0bet i sin 
dagbog og fortsatte med en analyse af 
Gardes motiver: 
"Chefen for 2. Eskadre, kommand(i}r 
Garde, kan stadigt ikke forsta de 
direktiver, han har faet; ... Skent hans 
indvendinger er temmelig uforstaelige 
og kun bunder i hans frygt for af 
komme i en situation, hvor han skal 
bruge sin konduite, bestemte jeg at 
g(i}re et helt nyt direktiv. Jeg har hidtil 
givet cheferne deres direktiver uden 
at vise dem til ministeren. da jeg 
frygtede vanskeligheder, ( forfatterens 
understregning) men forelagde ham 
dette sidste, da min stabs chef ( dvs. 
Wenck) gentagne gange har frem
hcevet, at jeg ikke havde lov til at lade 
det vcere. Det var jeg dog ncer ved at 
komme til at fortryde, thi ministeren lod 
det ga videre til konseilsprcesidenten, 
og til slut matte jeg forelcegge det i et 
m(i}de, hvor ministrene Zahle, Munch, 
Brandes, Scavenius og Rode var til 
stede. De havde allesammen deres 
indvendinger, og jeg gjorde her den 
erfaring, at ministeriet i den rolige tid, 
vi har haft, er blevet tilb(i}jelig til at 
komme tilbage til den gamle radikale 
teori om at konstatere neutraliteten, i 
de kritiske dage i august var man klar 
nok over, at den skulle ' forsvares ". Da 
udenrigsministeren st(i}ttede mig,fikjeg 
dog efter halvanden times forhandling 
mit udkast sa nogenlunde uforandret 
godkendt. "69 
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>et var her, ved de danske minespcerringer i Storebcelt, at HAVMANDEN-episoden 
'traks fik virkning i form af politisk st(i}tte til Kofoed-H ansens (i}nske om, at fladen 
'kulle kcempe ved et passagefors(i}g. Skits en viser de fuldt udbyggede spcerringer 
maj 1918. (Rigsarkivet) 

I dvard Brandes huskede stadig m0det 
111ange ar senere og skrev kritisk om 
\cavenius og denne stmte til admiral en, 
at Forsvarsministeren stadig un
f1•r Verdenskrigen maatte alvorligt 
·~ energisk bremse Admiral Kofoed
lansens S(i}helts-Tilb(i}jelighed. "10 

llistorikeren Viggo Sj0qvist mente 
sin Scaveniusbiografi fra 1971 , at 

,dcnrigsministeren med sin stmte til 
,, lmiralen havde skiftet mening siden 1. 
'''gust, hvor han forgreves havde s0gt at 
·lokere et direktiv fra admiralen, hvor 
J, nne bestemte, at fUtden skulle an-

vende vaben uden nrermere ordre, 
hvis landet blev angrebet. Det var 
dog nreppe tilfreldet. Det, Scavenius 
sammen med Munch havde gjort ved 
formeningen af sikringsstyrken var at 
s0ge at hindre, at officererne startede en 
udsigtsws og 0delreggende forsvarskrig 
mod Tyskland.7' Det, som det nu 
drejede sig om var noget fundamentalt 
andet. En ordre om at krempe mod 
et britisk gennembrudsfors0g 0gede 
trovrerdigheden af dansk neutralitet i 
Tysklands 0jne. Det ville det mindre 
krrevende direktiv, som Garde og J0hnke 
og af andre grunde ogsa Munch 0nskede, 
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L1ndervandsbadenes _______ _.,;! 
primcere operative --~·~ .. -o.......-- opgave cendredes 
ikke af HAVMANDEN
episoden. Her en 
skitse af en ovelse i 
foraret 1915, hvor 
1 'Eskadres skibe 

. ,. =:, . . virkede som mal for 
Itt.:+- .. · ·,,"' , undervandsbadenes 

\ 

imodegaelse af en 
bombardementsfiade 
pa vej mod Koben
havn. De rode cirk-

\_ ~.. "- ler markerer under-
·., 

1 
vandsbadsangreb. 

' '~j 
- ;;;:r--

'.~ - . 
_ ~ (Rigsarkivet) 

-
\ 

ikke g0re i samme grad. 

Den 21. oktober var det justerede di
rektiv til 2. Eskadre klart, hvis centra
le tekst blev: 
" I Tilfcelde a( Angreb paa Spcerring
erne. De s0ger saavidt muligt i Tide 
Forbindelse med Parlamentair, og med
deler den paagceldende kommanderen
de Officer, at De har Ordre til at mod
scette Dem eventuelle Angreb paa spcer
ringerne. Fordring om at jjcerne Spcerring-
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erne afslaas. Saafremt desuagtet Angreb 
foretages, skal de imodegaa det med 
de Midler, De raader over. Hvis det da 
viser sig, at De ikke med Held vii kunne 
fortscette Modstanden, skal De soge at 
trcekke Dem tilbage gennem Smaalands

farvandet. "72 

Den 22. oktober blev der ogsa klarhed 
med hensyn til fl.adens indsats mod 
indtrrengen i Sundet fra nord. Den ind
sats, som undervandsbadene havde 

vet den 19. oktober, blev herefter den 
1 1ste plan for anvendelsen af de syv 
I I ndervandsbade, man radede over, efter 
die A-klassebadene var blevet bygget. 
I >ct var denne indsats, der herefter 
hlcv 0Vet, idet det centrale problem 
' ar og forblev at skaffe forbindelse 
lllCIIem Fladens Overkommando og 
ll!ldervandsbadene, sa badene kunne 
holdes ajour med situationen og de
r l~S opgaver. Ud over telefonb0jer 
1g radio anvendtes visuel signalering 
Ira Nakkehoved Fyr, flyvebadene og 
rnotorbade fra kysten.73 

Virkninger af modet: Praktiske forhold 
I >ct er allerede beskrevet, hvordan den 
1 yske marineattache von Fischer
! ossainen den 27. oktober under sin 
.1mtale med kommand0r Vilhelm 

Juhnke i Marineministeriet havde for
I lit, hvordan det tilsvarende britiske og 
, lanske system med badens nummer pa 
lrnet havde vreret tret pa at f0re til et 
ysk angreb pa en dansk undervandsbad. 
>et var sandsynligvis denne samtale 
narere end HAVMANDEN-episoden, 
ler bet0d, at Marineministeriet dagen 
fier, den 28. oktober, skrev til Orlogs
.crftet og Fladens Overkommando for 

11 sikre sig mod lignende hrendelser. 
>ct skulle ske gennem en bedre na
umalitetsafrnrerkning af de danske 
tndervandsbade. Dels skulle der 
11ellem periskopeme etableres "en 
lagstage af Tree af passende Hojde 
I hejsning af dansk Orlogsfiag af 1 

Dugs Storre/se, indrettet til hurtigt 

at kunne jjcernes, naar Baadene skal 
dykke ", dels skulle der laves overtrrek 
til periskopeme med r0de og hvide 
ringe, hvor overtrrekkene ikke hindrede 
periskopemes bevregelser. Dette skulle 
ske snarest muligt.74 

Beredskabet for undervandsbadene i 
Helsing0r blev fastlagt en god maned 
efter HAVMANDEN-episoden. Fra 24. 
november fik badene vagt 4 timer af 
gangen med en officer, en underofficer 
eller ligestillet og en telefonvagt i 
kommandorummet samt en udkig pa 
S0ndre Havnemole. Officeren kunne 
opholde sig i badene eller disses 
nrerhed, underofficeren efter chefens 
nrermere bestemmelse enten om lre 
eller pa kajen inden for sprerringen. 
Landlov blev ikke givet, dog kunne 
besretningeme i tjenestefri bade op
holde sig i umiddelbar nrerhed af hav
nepladsen samt ga rerinder. "Ved ikke 
skcerpet sikringstjeneste skal en af 
badene have projektor oppe, k/ar til 
anvendelse."15 Dette h0je beredskab 
bet0d, at badene med me get kort varsel 
kunne afsejle fra havnen til deres 
indsrettelsespositioner. 

Ogsa briteme havde lrert af episoden. 
Da E4 den 25. marts 1915 blev sendt pa 
patrulje i Kattegat blev det indskrerpet 
i ordren til baden: "... Your attention 
is called to the fact that neutral Sub
marines and other Men-of- War may be 
met with, and particular care must be 
exercised not to mistake them for ene-
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Undervandsbadsdivision - med HAVMANDEN yderst- i Helsingflr Havn i 1917 
med de md-hvide overtrcek pa periskoperne. (Det Kongelige Bibliotek) 

my vessels and fire at them. " 76 

Afsluttende bemrerkninger 
Det som nok kan undre mest ved for
lebet er den mangel pa rettidig omhu, 
der abenbart blev vist i bade Danmark 
og Royal Navy. 
I Danmark for det furste ved ikke at 
sikre sig, at korrekte og opdaterede 
billeder af de danske undervandsbade 
naede de krigsferendes referencevrer
ker sen est ved starten af krigen. For det 
andet ved ikke at sikre effektiv natio
nalitetsafinrerkning pa undervandsbad
ene efter at det i slutningen af septem
ber blev klart, at bade briter og tyskere 
opererede i Kattegat. 
I Royal Navy var det bemrerkelses-
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vrerdigt, at man ikke kendte afmrerk
ningen af tyske undervandsbade. 
Det samarbejde mellem Kofoed
Hausen og Scavenius om at konsoli
dere og forstrerke "Tyskerkursen" i neu
tralitetsforsvarspolitikken, der var ind
ledt den 21. oktober 1914, forsatte og 
blev uddybet i forlrengelse af den nreste 
indsats for at sende undervandsbade 
ind i 0sterseen i august-september 
1915. Her slap E8, E18 og E19 ind, 
mens E 13 gik pa grund sydest for 
Saltholm og blev edelagt ved en al
vorlig tysk neutralitetskrrenkelse. Ogsa 
her var kommander Vilhelm Garde 
involveret, nu som chef for 1' Eskadre, 
og igen her optradte han for forsigtigt 
efter viceadmiralens opfattelse.77 
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