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I anledning af minedepot St.Dyrehave's lo års jubilæum har jeg besluttet 

at udarbejde en kortfattet beretning over depotets historie. 

Formålet med dette hefte er at fastholde det historiske grundlag for de

potet, således at dette ikke med tiden skal fortabe sig i det uvisse. 

Samtidig med depotets historiske udvikling har jeg besluttet at give en 

orientering over mineudviklingen og miners anvendelse gennem mere end 35o ar, 
herunder korte orienteringer om sprængstofafdeiingen, uskadeliggørelsestjenesten 

samt torpedovåbnet. 

Heftet er ikke på nogen måde at betragte som en beskrivelse af minevåbnets 

udvikling overalt i verden. 

Eksisterende kildemateriale er af så stort et omfang, at jeg hovedsagelig 

vil berette om minevåbnet i Danmark frem til dets nuværende stade. 

Jeg har også ment det rigtigt samtidig at give et kort uddrag af Søæine

væsenets historiske udvikling, idet mineudviklingen har været så tæt knyttet til 

dette væsen, at det ikke ville være rimeligt i dette hefte ikke at medtage denne 

beretning. 

/~~. 
J.S.Lorenzen. 
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MINEDEPOT ST.DYREHAVE 

Minedepot St.Dyrehave blev planlagt bygget i midten af 1960-erne. Den l 

apr 1966 blev der sluttet en overenskomst mellem Direktoratet for Statsskovoru

get og Forsvarets Bygningstjeneste. på Forsvarsministeriets vegne om opførelse af 

et minedepot i St.Dyrehave under Frederiksborg Statsskovdistrikt. Statsskovoruget 

tillader herved Forsvarets Bygning~distrikt at opføre et minedepot med nødvendige 

bygninger på det ialt ca. 22 ha. store område. 

Den 19 aug 1969 blev det færdige depot officielt overdraget Flådestation 

København, som modtog depotet på Søværnskommandoens vegne. 

Minedepot St.Dyrehave var at betragte som afløser for minedepot Tårbæk, 

men blev bygget langt større, således at materiel kunne overføres fra andre depot

områder. 

Depotet måtte allerede på et tidligt tidspunkt under bygningsprojektet æn

dres, idet sprængstofafdelingen på Dækkede vej blev beordret overført til s~.Dyre

have på grund af saneringen af Redanerne, hvor alle militære installationer skul

le forlades. 

I 1972 blev depotet igen tildelt større arbejdsopgaver end oprindeligt til

sigtet, og denne udvidelse af depotets ansvarsområde er fortsat siden og vil fort

sætte de kommende år. 

Under depotets ansvarsområde ligger bl.a. også mineuskadeliggørelsesopga

ver samt opgaver af tilsvarende karakter. 

Den oprindelig normerede besætningsstørrelse er blevet fordoblet og førte 

i de første 8 års periode til trange forhold for besætningen. 

I dag fremtræder minedepotet som en repræsentativ operativ enhed, der op

fylder de hermed stillede krav. 
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SØMINERS HISTORIE OG ANVENDELSE. 

I 1583 under Antwerpens belejring lykkedes det italieneren Gambelli at 

sprænge en bro ved at lade et skib, hvori der fandtes en krudtladning på godt 

3f tons, drive med strømmen mod broen. Ladningen blev tændt ved lange lunter. 

Et andet skib med sprængladning og urværkstænding blev også anvendt, 

men skibet strandede på en banke, og eksplosionen forårsagede ingen skade. 

I 1628 anvendte englænderne miner mod de franske skibe. Minerne var af 

kontakt-typen, d.v.s., at minen direkte skulle påsejles for at detonere. Miner

ne opnåede ikke de forventede resultater. 

I året 1787 forelagde amerikaneren David Bushnell den daværende minister 

for de forenede stater, Thomas Yefferson, et projekt, hvor man ved hjælp af en 

undervandsbåd - en båd, der langvarigt kunne opholde sig under vandet - kunne 

fremføre en sprængladning til et skib for herefter igen at fjerne sig. Forsøge

ne blev udført på Hudson floden. 

Bushnell har også konstrueret de første drivminer, som kaldtes "Kegs", og 

som skulle eksplodere ved berøring med et skib. I 1777 blev lignende minetyper 

anvendt i et større antal mod den engelske flåde, de~ lå ved Philadelphia. Re

sultatet var dog ringe. 

I 1797 tog Robert Fulton - dampskibets opfinder - Bushnell's ideer op og 

forelagde den franske regering sine planer. Den franske admiral Dacres afviste 

Fulton med en noget betegnende afgørelse, som også for andre mariner kom til at 

hemme mineudviklingen lige indtil tidspunktet for første verdenskrigs udbrua. 

Han udtalte: ''Den slags våben tilkommer sørøvere, men ikke anstændige søfolk". 

Enkelte lande delte senere ikke denne opfattelse. Danmark var et af lan

dene, som ikke kunne tilslutte sig denne opfattelse. 

Fulton fik aldrig støtte fra F.I'ankrig, uanset at han kunne fremvise til

fredsstillende resultater. Fulton begav sig derpå i 18o4 til England, som straks 

erkendte det nye søkrigsvåben og anvendte miner mod den franske flåde. 

Den 15 okt 1805 blev-en ny type drivende miner med 9o kg ladning afprøvet 

på den tidligere danske brig ''Dorothea" på 300 tons, der ødelagde skibet. 

Fulton udviklede også forankrede miner. Fulton og Bushnell var store in

geniører, der som konstruktører og opfindere var langt forud for deres tid. 

I året 1829 beskæftigede Colt - der bl.a. også blev kendt som opfinder af 

revolveren - sig med mineforsøg. Colt anvendte for første gang elektricitet til 

sprængning af miner og fik i årene 1841 - 1843 af den amerikanske flåde stillet 

forskellige gamle fartøjer til rådighed, hvormed han opnåede gode resultater. 

Omkring 184o menes det, at svenskeren No bell konstruerede en elektrisk 

mine, hvormed han foretog forsøg i Rusland. 
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Efter Fultons forsøg blev søminer igen anvendt i Europa i krigen mellem 

Schleswig-Holstein og Danmark i 1848 - 1852. Til sikring af Kiels havn blev der 

ifølge forslag fra Werner von Siemens anvendt miner, der var konstrueret af 

hans svoger, professor i kemi, Himly. 

Under denne krig skabte Bauer i Kiel sin undervandsbåd, med hvilken han 

ville fæstne miner på bunden af danske krigsskibe. 

Bauers fartøj sank dog ved-de første praktiske forsøg. 

Under Krim-krigen 1854 - 1856 anvendte russerne miner for at sikre havne i 

Østersøen såvel som i Sortehavet. Den engelsk-franske flåde kunne af denne grurd 

kun foretage sig lidt overfor de russiske havne, som var beskyttet af miner. 

2 af de engelske krigsskibe blev stærkt beskadigede af miner ud for Kron

stadt. 

De russiske miner var konstrueret af den tyske fysiker Jacobi. 

En meget omfattende anvendelse fik søminer i den amerikanske borgerkrig 

1862 - 1865. Sydstaterne benyttede efter de sejrrige nordstaters fremtrængen 

miner til forsvar af byerne Willmington, Charleston og Mobile. Nordstaternes tab 

af skibe var meget store og henledte sømagternes opmærksomhed på dette våben. 

På verdensudstillingen i Paris 1867 fremviste Sstrig et højt udviklet, 

fuldkomment minesystem, baseret på elektrisk antændelse. 

Denne minetype havde allerede været anvendt det foregående år af Venedig, 

ved Pola og Adriaterhavets kyster. 

I 1862 er der på Holmen, ifølge Illustreret Tidende af 5 okt 1862, afholdt -

som datiden beskriver dette - nogle højst interessante forsøg med sprængning af 

miner under vandet efter en metode, hvis hemmelighed opfinderen, forhenværende 

Fregatkaptajn i den russiske marine, oberstløjtnant Ramstadt fra Finland, med 

en sjælden uegennyttighed har stillet til von. regerings rådighed. 

Enhver af de mange, som har overværet prøverne, har ikke kunnet andet end 

-forbavses ved de resultater, som en hensigtsmæssig anvendelse kunne opnås med 

forholdsvis ringe ladning af sædvanligt krudt. En beholder, der vel omtrent kun

ne rumme 2o pund krudt, ne~sænkedes for tilskuernes·øjne i vandet, På et givet 

vink antændtes mineladningen, og en eksplosion kastede en glimrende støtte af 

vand og skum vistnok hundrede fod eller mere i vejret. Endnu interessantere var 

dog de senere efter hinanden anstillede forsøg med miners anvendelse mod kanon

både. Hver gang var minen kun ladet med nog1e få pund kradt, men i samme øje

blik tegnet gaves til minens antændelse, sås spantetømmer og planker af kanon

bådens bund slynget højt i vejret. Der var brudt et hul af flere alens diameter 

i bunden af fartøjet, som selvfølgelig løb fuld af vand og øjeblikkelig sank. 

Der kan efter disse prøvers udfald ikke være den ringeste tvivl om, at 

man med slige miner forsynet med passende ladninger kan bringe selv dets:ærkest 
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byggede skib til at synke; i særdeleshed ville minerne have langt større virk

ning på dybere vand. På Holmen var vandet for fladt, så at en del af bundens 

jord ved sprængningen løsreves, og tang og mudder straks bedækkede vandets over

flade. Panserskibene ville være lige så lidt sikrede mot den ødelæggende virk

ning som andre skibe, da de som bekendt nedenfor vandli~ien ikke er stærkere byg

gede end disse. De undersøiske miner ville være et frygteligt våben imod skibe 

i dens hånd, der forstår at bruge dem rigtigt. 

Som særegne fortrin ved de forsøgte miner nævnes, at de er lidet kostba

re og lette at tilvejebringe, så at de kan anvendes i et stort antal, hvor de 

behøves. De skulle derhen være aldeles farefri at behandle. Først fra det øje

blik eksplosionsapparatet sættes i virksomhed, kan sprængningen foregå. 

At minerne eksploderer med en så overordentlig kraft, skyldes et deri in

deholdt stof, som naturligvis er opfinderens hemmelighed. 

Naturligvis vil man med held til de undersøiske miner kunne benytte en 

ved den sidste prøve forsøgt ledningstråd af amerikansk oprindelse, ved hjælp 

af hvilken en liden til prøve udlagt mine bragtes til at eksplodere aldeles 

instant. Dog må denne opfindelse vel endnu prøves i en større målestok. 

Oberstløjtnant Ramstadt, der i 23 år har eksperimenteret, forinden han 

opnåede det ønskede resultat, havde forfærdiget 25oo'miner, som han tilbød den 

russiske regering under krigen med vestmagterne til at nedsænke i den Finske 

Bugt for at erstatte de Nobellske miner, der foruden at være meget dyre viste 

sig højst upålidelige, men da fredsslutningen stod for døren, ville den russi

ske regering ikke købe af den daværende finske generalgo~verneur så stærkt an

befalede opfindelse. 

Da samtlige ved den sidste prøve anvendte apparate~ var forarbejdet her 

af danske fyrværkere under Artillericaptain Schierns ledelse, vil vort land her

efter kunne høste nytte af disse ødelæggelsesmaskiner. 

Dette var ordene fra "Illustreret Tidende". Årene, der fulgte, viste klart, 

at Danmark havde taget ved lære, for allerede i 1864 spærrede vi efter tabet af 

Dybbølskanserne Alssund med miner. Minen bestod af en glasflaske med prop, hvor

igennem et glasrør var anb~agt. Røret var foroven tilsmeltet og forneden bøjet 

i u-form og lukket med en prop. I bøjningen var petroleun, hvori der flød kali

umkugler. Omkring røret var i en pose anbragt en tændladning, dertildels lå 

ned i sprængladningen på ca. lo kg. Glasflasken var anbragt i en trækasse med 

øjer, hvortil ankertovet var fastgjort. Som anker anvendtes sten. Virkemåden var 

følgende: 

Ved påsejling knækkede glasrøret. Dette fyldtes med vand, der tændte kali

um•et, hvorved petroleum•et begyndte at brænde. Ilden forplantede sig til tænd

satsen, hvorefter denne tændte sprængladningen. 

Det har ikke været mulig at fremskaffe nøje oplysninger om minens effek

tivitet, men et kildemateriale fortæller, at minerne ikke V&r lagt i det område, 
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hvor overgangen blev foretaget, og et andet kildemateriale angiver, at minerne 

ikke virkede. 

Det er dog ganske klart, at Danmark fra den tid har været opmærksom på mi

nernes muligheder og herefter igangsatte et udviklingsprogram for miner, der ef

ter datidens forhold måtte betragtes som ganske enestående for så lille et land. 

Danmark fortsatte udviklingen indenfor miner, der kunne kontrolleres fra 

land, og i dec 189o nedsatte Marineministeriet en kommission, der skulle over

veje brug af minespærringer ud for København. 

Kommissionen havde en samlet indstilling om, at der skulle planlægges på 

en effektiv spærring, indrettet til hurtig udlægning og skudt så langt frem, at 

byen kunne sikres mod bombardement. 

Der blev efter de retningslinier startet en større produktion op af danske 

forankrede miner. Miner, der i den første verdenskrig blev anvendt til at holde 

Danmark neutral. 

Danmark under første verdenskrig, 1914 - 1918. 

Minespærringerne blev lagt fra den 2 aug 1914. Ialt blev 792 miner anvendt 

til etablering af de danske minespærringer. 

I Storebælt blev der lagt 3 spærringer: een no~d for og een syd ior færge

ruten Korsør-Nyborg, samt een i den sydlige del af Bæltet. 

Foruden i danske spærringer lagde tyskerne 580 miner mellem Langeland og 

Lolland, idet tyskerne ikke havde tiltro til de danske spærringers effektivitet. 

Man må nok sige, at der var betydelig mere kontrol med de danske miner end med 

de tyske. De danske miner var kabelkontrollerede, hvi1ket medførte, at man til 

enhver tid kunne se, hvis en mine manglede i spærringen, hvorimod de tyske var 

almindelig forankrede miner, der rev sig løs fra sine an.~re og i stort antal 

blev fundet på vore kyster. 

I krigens løb indpasserede til Østersøen ialt 7 engelske u-både, der slap 

igennem Flinterenden, som Danmark og Sverige havde ladet stå åben for de krigs

førendes krigsskibe. 

I minespærringerne skete der forskellige ulykker. Miner detonerede - ialt 
• 

176 - uden at årsag i alle tilfælde kunne fastslås, ell~~ også havde danske fisk-

ere forvildet sig ind i spærringerne, og desuagtet at miner ikke var armerede, 

skete der i jul 1918 en ulykke i en af minespærringerne: En fiskerbåd pilkede 

ved en mine. Besætningen, 2 ~and, dræbt. 

Danmark i mellemkrigsårene 1 1918 - 194o. 

I perioden mellem de to krige havde aanmark ikke store økonomiske midler 

til rådighed for minevåbnet. 
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Der skete visse forbedringer på de gamle miner, og nye blev produceret i 

begrænset omfang. Der blev dog foretaget rekognoscering for om muligt at for

bedre vore planlagte minespærringer. En del af minerne blev desuden forsynet 

med hjul for at hurtiggøre udlægningen. 

Danmark under anden verdenskrig, 1939 - 1945. 

Efter start på anden verdenskrig i sep 1939 blev det besluttet at udlæg

ge vore kontrollerede minespærringer i lighed med, hvad vi foretog os under den 

første verdenskrig. 

Minelægningen blev påbegyndt i sep, men på grund af den strenge isvinter 

i 1939 - 194o var spærringerne ikke intakte på grund af is i drift. 

Der blev ialt lagt 666 kontrollerede miner i minefelter ud for København, 

i Storebælt og i Lillebælt ud af vort totale antal på ca. 2000. 

Minelægningen blev påbegyndt 3 sep 1939 og afsluttet 2o dec 1939. 

Minespærringerne blev ikke armeret den 9 apr 194o og blev umiddelbart her

efter bjerget. 

Under krigen blev der fra engelske fly nedkastet over 4000 bundminer for

delt på 31 felter i danske farvande, primært for at afskære tyskernes forsynings

veje. 

Som et eksempel på luftminering fra engelsk side har jeg tilladt mig at 

bruge et lille uddrag af Wing Commander Guy Gibson's beretning om luftmine

ring i danske farvande umiddelbart efter tyskernes besættelse af Danmark. 

Guy Gibson blev senere en af de mest kendte piloter i R.A.F., idet han 

ledede angrebet på Mohne dæmningen i Ruhr-distriktet i 1943, den såkaldte ''DAM 

BUSTER" operation. (Senere filmatiseret). For angrebet på Mohne dæmningen mod

tog Guy Gibson Victoria Cross. 

Den 11 apr 1940 blev vi - skriver Guy Gibson - beordret til at lægge vort 

nye hemmelige våben - miner - i de danske stræder, for herefter at foretage en 

rekognoscering af Kiel havn samt jernbanetrafikken i området Middelfart. 

Vi fandt den beordrede position, hvor minerne skulle kastes og observerede, 

at de ramte vandet. Operationen blev foretaget i et fly af Hampden-typen og tog 

ialt 8 timer. 

To dage senere modtog vi efterretning om, at skibe var sunket i nærheden 

af den position, hvor vi havde lagt vore miner. 

Den 14 apr blev vi igen beordret til at lægge miner i Lillebælt ud for 

Middelfart. Vejret var meget dårligt, og vi fløj i ca. 700 m højde uden jordsigt. 

Da vi mente, vi nærmede os målområdet, gik vi langsomt ned til ca. 300 m 

og fortsatte yderligere ned til ca. 15o m. Højdemåleren viste nul. Lillebælts

broen blev observeret, idet flyet passerede broen. Minerne blev kastet, og så 

hjem igen. En operation, jeg aldrig vil glemme, siger Guy Gibson. 
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Dette var de første af de ovenfor omtalte over 4ooo miner, der blev lagt 

i vore farvande. 

Det skal tilføjes, at de senere anvendte fly af typerne Lancaster havde 

en større kapacitet og navigatorisk langt bedre udrustede til at foretage præ

cis navigering. 

Som et eksempel på minelægning i den sidste fase af krigen tjener denne 

beretning: 

Den 29 aug 1944 stod på flyv.epladsen i England 6oo 4-motorers Lancaster 

bombefly klar til den forestående natoperation. Mål: Konigsberg·(nuværende 

Kaliningrad) samt udlægning af miner. 

Minelægningen skulle foregå ved Møn og Falster samt i Danzigbugten og 

øst for Rtigen. 

En operation, der over dansk område medførte tab af mange fly og 59 bri

tiske flyvere lå dræbt - blot i Danmark. 

Fra tysk side blev der lagt ca. 20.000 forankrede miner i vore farvands

områder, størstedelen mellem Hanstholm og Norges sydkyst. 

Udover disse miner blev der langs dendmske vest- og østkyst lagt ca. 

14.ooo anti-invasionsminer forstærket med ca. l.ooo forstrandsminer, fortrins

vis ombyggede ældre danske forankrede miner. 

Foruden ovennævnte antal miner blev der, til særlige formål, lagt et min

dre antal tyske bundminer i forskellige farvandsafsnit. 

Det ses ud af ovennævnte oversigt, at stormagterne igen i anden verdens

krig anså danske farvandsområder som vitale for den strategiske krigsførelse. 

Danmark efter anden verdenskrig. 

Minekrigsførelsen har gennem mere end 150 år vist sig at være af overor

dentlig stor betydning og har gennem krigsperioder kunnet fremvise store resul

tater ved helt eller delvist at blokere sejlruter, havne og kanaler. 

Det var derfor naturligt, at Danmark igen efter anden verdenskrig ville 

genopbygge sit minevåben, som allerede da havde eksisteret i mere end 75 år. 

Danmark har en indlysende strategisk betydning ved dets placering mellem 

Østersøen og Atlanterhavet. 

Efter anden verdenskrigs afslutning havde Danmark kun et fåtal af miner -

gamle danske miner - der havde været anvendt af tyskerne på den danske vestkyst 

som forstrandsminer mod tunge køretøjer eller panservogne ved en eventuel in

vasion. 

Danmark måtte derfor henvende sig til udlandet for køb af nye miner. 

Der blev indkøbt miner, som var planlagt anvendt under den sidste fase af 

krigen. 

Samtidig gik Danmark igen i gang med at udvikle nye minetyper. 
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Efter tilslutningen til NATO blev opbygningen af det danske minevåben 

yderligere intensiveret, således at Danmark i dag har et stærkt og effektivt 

minevåben. 

De krav, der stilles til et effektivt minevåben gør, at omkostningerne 

er stadig stigende, men minevåbnet må stadig anses som et billigt våbensystem 
i forhold til, hvad andre moderne våbentyper i dag koster. 

Man må blot håbe, at alene den viden, at der findes et effektivt mine-

våben, kan være med til at mindske. risikoen for et angreb. 
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SPRÆNGSTOFAFDELINGEN. 

Indenfor mineområdet anvendtes oprindeligt sortkrudt. Herefter fulgte, i 

nogle få år, dynamit, men allerede i 1882 gik man bort fra denne form for spræng

ladninger på grund af uheldige egenskaber. 

Skydebomuld (bomuldskrudt) fulgte i 1877 som mineladning, da det tilfreds

stillede de stillede krav. 

Skydebomuld blev anvendt til helt op til slutningen af 1960, selv om stør

re anskaffelser ikke fandt sted efter 1919, idet Novit herefter blev indført. 

Senere kom Trotyl og HBX m.v. 

Det blev meget tidligt fastslået, at der skulle foretages tilsyn med spræng

stof. Der blev derfor ved oprettelsen af Søminekorpset 1878 oprettet en stilling 

som tilsynsførende officer for sprængstof. Denne officer fik betegnelsen "kemi

ker ... 

Den første, der fik overdraget tilsynet, var en premierløjtnant Juul. 

I 1872 - 1876 blev der foretaget fælles norske, svenske og danske forsøg 

med miner og deres sprængningskraft med krudt- dynamit- og bomuldskrudtladninger. 

En stor del af forsøgene fandt sted i Karlskrona. Før den tid, (fra 1867 - 1872), 

var der ud·for København foretaget forsøg med forskellige typer minekasser (mi

nebeholdere). 

Ved forsøget i 1867 var krudtladninger indesluttet i en glasflaske med 

elektrisk patron. I slutningen af 1867 blev glasflasken erstattet af trætønde, 

og herefter fulgte i 1863 jernbeholdere, for senere at overgå til stålbeholdere. 

Tilsynet med sprængstoffer blev indtil 1919 ledet af den såkaldte "kemiker", 

en officer. Herefter overgik ledelsen til en civil mester, som igen senere blev 

kaldt Materielinspektør. 

Sprængstoftilsynet konstaterede i årene 1928 - 1932 begyndende selvsønder

deling på mineladninger, leveret fra 1914 - 1917. 

Ialt blev 720 miner ~fladet, og sprængstoffet kasseret. Minerne blev igen 

ladet med Novit. 

I årene 1932 - 1937 foretog sprængstoftilsynet de rutinemæssige eftersyn 

på sprængstoffer, fremstillede minepatroner, holdt sarnmenligningssprængningsfor

søg med forskellige leveringer af sprængstof samt ladede miner til Siam (Thailand). 

Fra 1937 til apr 1940 blev der foretaget indkøb af større mængder spræng

stof i Sverige til erstatning for kasseret sprængstof. På grund af krigen blev 

alle indkøb stoppet 9 apr 1940. 

Fra apr 194o til 29 aug 1943 foretog sprængstoftilsynet undersøgelser af 

sprængstof fra de miner, som uskadeliggørelsesholdene uskadeliggjorde, således 



lo 

at man havde et så at sige nøje kendskab til materiellet som muligt. 

Fra 29 aug 1943 til 5 maj 1945 var alle aktiviteter indenfor Holmen, som 

angivet under Søminevæsenets historie, på det nærmeste ophørt med at eksistere. 

Fra 5 maj 1945 forestod der en opbygningsperiode. Samtlige sprængstof ma

gasiner var tømt, og lokalerne på Dækkede vej (Redanerne) meget ramponerede. 

Sprængstoftilsynets første opgave, efter at personellet var kommet til

bage, bestod i oprydning, uskadeliggørelse og afhentning af sprængstoffer, tænd

midler og sabotagemateriel fra hele landet. 

Af vort eget materiel fandtes bl.a. ca. 400 af vore egne miner, der efter

hånden blev bragt til Dækkede vej og gjort i stand og fo~delt til Tårbæk depot 

og senere Kongsøre og Masnedø. 

Endvidere måtte tilsynet klargøre sprængmateriel til støjminestrygning, 

(håndgranater, sprænglegemer, bundtede detonatorer). 

I slutningen af 1940 og frem til 1950 blev der på Dækkede vej støbt mi

neladninger til de nyere minetyper, som nu var ved at indgå i beredskabet. Man 

måtte for at kunne påtage sig denne opgave opføre et nyt trotylstøberi. Det 

eksisterende sprængstofstøberi var i en træbygning og v= ikke stort nok til 

at klare opgaven. 

På baggrund af Holmen-katastrofen den 23 nev 1951 blev alle større spræng

stofarbejder udflyttet til andre steder i landet, og senere, ved nedlæggelsen 

af Dækkede vej, blev selve værkstedsfunktionen overflyttet til St.Dyrehave. 

Ledelsen forblev i København som en del af Søværne~s Materielkommando. 

Sprængstofværkstedet foretager i dag tilsyn med al~ sprængstofheldigt ma

teriel, tilhørende Søværnet, overalt i landet, og har samtidig andre hjælpe

funktioner indenfor dette område. 
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USKADELIGGØRELSESTJENESTEN. 

Det har været svært at fremskaffe kildemateriale i større omfang fra de 

tidlige dage af uskadeliggørelsestjenesten. 

Allerede under første verdenskrig disponerede Søminevæsenet over veluddan

net personel indenfor uskadeliggørelsestjenesten. Der blev udvist stort person

ligt mod og dygtighed og forhindret mange ulykker. 

Uskadeliggjorte miner m.m. blev sendt til København, hvor der blev fore

taget analyser af sprængstof, minens indretning samt udarbejdet vejledning til 

uskadeliggørelsesholdene, således at disse ved tilsvarende opgaver kunne stå 

så godt rustede som muligt. 

Erfaringsudveksling fandt sted mellem Danmark, Norge og Sverige. 

Her skal blot fremføres nogle få eksempler på variationer på minetyper, 

der alle var nye for vore hold: 

1. Engelsk pendulmine. 

2. Engelsk stødstangmine. 

3. Engelsk drejemine. 

4. Engelsk flydemine. 

5. Fransk Brequet mine. 

6. Russisk hornmine. 

7. Russisk pendulmine. 

8. Tyske miner af flere typer. 

9. Hollandsk pendulmine. 

lo. Amerikanske miner. 

11. Anti u-båds mine. 

I årene efter første verdenskrig fulgte der en periode, hvor der stadigvæk 

blev fundet større mængder af farligt materiel fra krigens tid. 

Ved udbruddet af anden verdenskrig i 1939 påbegyndtes en udstationering 

af minehold til uskadeliggørelse af ilanddrevne miner, eller luftkastede miner, 

der faldt på landjorden, samt andet sprængstofholdigt materiel, herunder brand

bomber. 

I begyndelsen af 1943 var der ialt udstationeret 11 hold. 

I perioden fra sep 1939 til l apr 1943 blev der ialt uskadeliggjort 3529 

miner samt en større mængde af andre typer farligt krigsmateriel. 

Såvel miner som sprængstof fra uskadeliggjort materiel blev ligesom un

der første verdenskrig underkastet en nøje analysering, og der blev udarbejdet 

nøjagtige beskrivelser af materiellet til brug for holdene. 

Den 29 aug 1943 måtte uskadeliggørelsesholdene indstille deres arbejde. 

Holdene blev dog stillet til rådighed for Statens Civile Luftværn rundt om i 

landet og udførte en såkaldt "minetjeneste", der bestod i, under den politiløse 

tid, at gå Justitsministeriets civile kontorer til hånde. 
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Der blev i perioden fra sep 1939 til l okt 1945 uskadeliggjort ialt 64ol 

miner. 

Af de fra engelsk side luftkastede bundminer blev der ialt fundet 1153, 

heraf 428 efter nov 1944. 

Det tyske såvel som det danske kendskab til de mange forskellige anvendte 

tændsystemer var så godt som overhovedet muligt, men miner var desuagtet lige 

farlige for uskadeliggørelsesholdene. 

I slutningen af aug 1945 blev der etableret minehold til rydning af de af 

tyskerne, langs Jyllands vest- og østkyst, udlagte forstrands- og KMA-miner. 

Fra 1945 til apr 1953 blev der uskadeliggjort 7198 drivende miner, (idet

te tal er perioden dog fra sep 1939), 68 tyske magnetbundminer, ll.609 tyske KMA

miner, (miner på lavt vand ved Jyllands vest- og østkyst), 332 forstrandsminer, 

(miner mod tunge køretøjer eller panservogne). 

Uskadeliggørelsesholdene eksisterer stadig rundt om i landet, men har uska

deliggørelsestjenesten som et ekstra arbejdsområde i forbindelse med den daglige 

tjeneste. 

Uskadeliggørelsesholdene har stadig mange udrykninger hver måned. Det ma

teriel, der ikke på nogen måde blevet mindre risikabelt :or holdene, tværtimod. 

De vederlag, der ydes for uskadeliggørelse af sprængstofholdigt eller py

roteknisk materiel, står heller ikke i forhold til den risiko, holdene udsættes 

for. 

Perioden fra sep 1939 til jan 1979 er heller ikke :orløbet uden tab af 

personel for uskadeliggørelsesholdene. 

Her skal kun omtales de hændelser, hvor personel er blevet dræbt under de

res udførelse af uskadeliggørelsesopgaver, og ikke de tilfælde, hvor personel er 

blevet såret eller forbrændt. 

Den 21 jul 1940 blev en holdleder og to værnepligtige dræbt ved Skallin

gen under uskadeliggørelse af en ilanddrevet mine. 

Den 30 mar 1943 blev en holdleder dræbt under lignende omstændigheder på 

Ærø. 

Den 25 jan 1947 blev en holdleder, en dykker og tre værnepligtige dræbt 

under rydning af miner ved Ringkøbing. 

Det er selvsagt ikke blot for uskadeliggørelsesholdene, at tab af menneske

liv er sket. Også civile er blevet dræbt. 

Uskadeliggørelsestjenesten fra 1939 er beskrevet i utallige artikler i 

aviser, tidsskrifter m.fl. og forudsættes alle bekendt, hvorfor jeg ikke skal 

uddybe dette emne mere og ej heller tabe formål med udar~ejdelsen af dette hefte. 

Uskadeliggørelsesholdene er dog i de fleste tilfælde så nært knyttet til minede

poterne, at man ikke kan forbigå denne del af et depots opgave - en opgave, der 

ydes til gavn for samfundet. 
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TORPEDOVÅBNET. 

Jeg har forsøgt at holde mig til de emner, som jeg har ment, denne oversigt 

skulle dække, men det er ikke rimeligt helt at undlade en kort omtale af torpe

dovåbnet, idet torpedo- og mineudviklingen har været knyttet meget nøje sammen 

lige siden den tidlige udviklingsfase. 

Søminevæsenet blev hjemsted for såvel mine- som torpedovåbnet lige fra de 

spæde forsøg med slæbetorpedoer og stangtorpedoer. 

Under de første forsøg skete· det 2 alvorlige uheld: det første i et af kor

vetten "Heimdal"s fartøjer, hvor en stangtorpedo sprængtes i hvilestilling og så

rede en mand. Den anden ulykke fandt sted i Søminegraven, hvor stangtorpedoer lå 

under klargøring. Her såredes ialt 13 mand, hvoraf 1 døde af sine sår. 

Udviklingen blev fortsat, og indkøb i udlandet foretaget, idet Danmark, 

Norge og Sverige besluttede at købe Whitehead-torpedoer. 

Herfra fulgte udviklingen med nyere torpedoer, apparater til undervands 

såvel som overvands udskydning, installeret i Søværnets enheder. 

Udviklingen blev fulgt op. Skibe, og senere u-både, blev udrustet med tor

pedoer, og senere kom også til, at Søværnets fly skulle kunne kaste torpedoer. 

Efter sidste krig havde torpedoafdelingen et ~eget stort arbejde med at 

fremskaffe materiel til de første 6 torpedobåde. Det lykkedes at få materiellet 

gjort klar, efterhånden som skibene blev færdige, således at Søværnet igen fik 

torpedobærende enheder. 

I dag råder Danmark over et effektivt og moderne torpedovåben. 

Denne korte oversigt skal afsluttes med en lille, beretning om torpedoudvik

lingen: 

En ny slags torpedo. 

De almindelige torpedoer udskydes fra et rør og drives frem gennem vandet 

af sammenpresset luft. 

Man har længe eksperimenteret med torpedoer, som ved hjælp af oprullede 

kabler bestandig forblev i forbindelse med udskydningsstedet og derfra kunne sty

res mod målet. 

Den første styrbare torpedo kom i året 1872 og blev styret fra udgangs

punktet ved hjælp af 2 elektriske ledningstråde. 

Hvis de nye ledningsstyrede torpedoer holder, hvad forsøgene lover, vil 

staternes mariner blive nødt til at udskifte eksisterende torpedomateriel. 

Dette var ordene! 

21 jun 1891! 



14 

SØMINEVÆSENETS HISTORIE. 

Det første skridt til tilvejebringelse af et egentligt minevåben som et 

led i Danmarks forsvar blev foretaget i året 1866, idet chefen for Kronborg's 

Fortification, hvorunder Søbefæstningen hørte, fik ordre til at fremkomme med 

en udtalelse om undersøiske miner. 

Før denne tid havde man kendt de af oberstløjtnant Baasted konstruerede 

miner, der blev anvendt ved forsvaret af Als under krige~ 1864. 

I løbet af året 1866 fremkom der en betænkning, de~ som helhed konklude

rede, at der forelå momenter ved anvendelse af miner, som gennem prøver og for

søg kunne føre til et resultat, der kunne blive til et vigtigt led i Forsvaret. 

I foråret 1867 blev der givet ordre til udvikling af et minesystem, og 

der blev stillet lo.ooo Rigsdaler til rådighed. 

I september samme år kunne man meddele, at der nu var opnået et resultat, 

der godtgjorde, at man havde konstrueret et vandtæt mine~ammer, der med sikker

hed kunne antændes ved elektricitet på lang afstand. 

Det blev dog anset for rigtigst også at studere andre landes mineudvik

ling og resultater med miner, hvorfor der i 1868 blev se~dt en premierløjtnant 

Arendrup på tjenesterejse til England, Holland, Belgien, Frankrig og Østrig for 

at undersøge minernes stade i disse lande. 

Navnlig fra Østrig blev der hjemført beskrivelser og tegninger af mine

konstruktioner. 

De første minekonstruktioner kopierede udenlandske typer samt de deri an

vendte strømslutteapparater, men var meget mangelfulde og afløstes snart af en 

minekasse af dansk konstruktion, der var cylindrisk og indeholdt en ladning på 

5o kg krudt. 

Minerne var af kontrolleret type, og strømbetjeningsbordet var konstrue

ret efter Østrigsk model, hvilket senere har tjent som m:zmster for de strømfor

delingsborde, der er blevet anvendt helt op til omkring slutningen af 1960. 

Ingeniørkorpset, hvilket alt til minerne henhørende var underlagt, havde 

øvelsesplads mellem Prøvestenen og Mellemfortet, og udlægningen af minerne fo

retoges fra en pontonflåde forsynet med kran. 

Marineministeriet afgav til maritim assistance nødvendigt personel. 

I aug 1869 indsendtes et af premierløjtnant Arendrup efter ordre udarbej

det forslag til spærring af Kronløbet og senere samme år et til spærring af Kon

gedybet, hvilket forslag gav støtte til oprettelse af søminetjenesten under In

geniørkorpset. 

Ifølge kundgørelse for Hæren af 24 jul 1870 nr. 51, oprettedes derved 1st. 

Ingeniørbatallion, der benævntes 1st. Ingeniørafdeling. Afdelingens menige be

nævntes søminører. 
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I 1870 anskaffedes det fornødne materiel til spærringen, og Minekran nr. 1 

og dampbåden "Kvintus" byggedes hos Burmeister og Wai:q.. 

Beliggenheden af spærringen blev fastlagt. 

Da den fransk-tyske krig udbrød i sommeren 1870, fik søminetjenesten ordre 

til eventuelt at kunne spærre Kronløbet med det materiel, man havde. 

Dette var meget lidt og bestod af en del til forsøg anskaffede minekonstruk

tioner af udenlandsk mønster. Materiellet blev klargjort, men det blev ikke be

nyttet. 

I de følgende år blev der afholdt skoler for personellet i mineudlægning, 

hvilket i begyndelsen var meget omstændeligt. 

I dec 1871 nedsattes en kommission til fornyet overvejelse af spærring af 

løbene på Københavns Red. 

Foruden forsøg med miner afholdtes samtidig forsøg med stangtorpedoer, 

samt med en slæbetorpedo. Den sidste blev installeret i panserbatterierne "Gorm" 

og "Lindormen". 

Med hensyn til de selvbevægelige torpedoer (miner) blev ær i 1868 foreta

get undersøgelser af, hvor langt udviklingen var kommet i andre lande, og i Ita

lien fik man lov til at overvære torpedoskydninger - men så kun torpedoer i van

det. 

I 1872 foretoges det første skridt til oprettelse af en særlig sømineaf

deling for flåden, idet Marineministeriet under 19 okt dette.år gav kaptajn A. 

W. Schiwe ordre til "indtil videre" at varetage det forn:z>dne. Man vedblev dog at 

samarbejde med Ingeniørkorpsets søminetjeneste. 

Med året 1872 er man således ved et vendepunkt i Søminevæsenets udvikling. 

Kommissionens sidste møde afholdtes den 21 mar 1878. 

Den 1 apr 1878 henlagdes Søminevæsenet under Marineministeriet. 

Søminekommissionen af 1872 havde i de ca. 51 år, hvori den eksisterede, en 

stor mængde spørgsmål af forskellig art vedrørende miners anvendelse i forsvaret 

af Danmark, herunder ganske specielt Københavns forsvar fra søsiden, til over

vejelse. 

I eftersommeren 1872 havde man ved Ingeniørkorpsets søminetjeneste alt fær

digt til etablering af minespærring i Kronløbet. Materiellet bestod af stødminer 

og bundminer, hvoraf bundminerne var sigteminer. Minernes ladning var krudt. 

Efter Søminekommissionens forslag påbrgyndte man nu anskaffelse af mate

riel til en Kongedybsspærring. Der blev foreslået anvendelse af de såk~ldte in

duktionsminer. 

Induktionsminerne kom dog aldrig ud over forsøgsstadiet, idet man kom til 

det resultat, at disse ikke var fuldt tilfredsstillende. 

I 1878 fremkom imidlertid Søminekommissionen med et forslag over såvel en 

Kronløbs- som en Kongedybsspærring samt over en minespærring på Middelgrundens 

nordlige del. Til ladning i minerne foresloges at anvende skydebomuld med lad-
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ningsvægte på fra 5o til 92,5 kg. 

Tiden, der medgik til etablering af spærringerne, regnedes i 1874 til lo 

dage, idet man kun havde 1 minekran. De over dobbelt så store spærringer af 1878 

påregnede man at kunne etablere i løbet af ca. 14 dage, men man havde da også 

nu 3 minekraner til rådighed, og desuden var dampbådene A og B blevet anskaffet. 

Minernes form var indtil 1877 cylindriske med hvælvede endebunde. Minerne 

blev nu kugleformede, og materialet, som hidtil havde været jern, blev erstattet 

af stål. 

Som nævnt var sprængstoffet til at begynde med krudt, men man gik derefter 

over til at anvende dynamit, Ved forsøg med skydebomuld havde man imidlertid 

fået blikket op for fordelene ved dette, og i apr gav Marineministeriet ordre 

til, at bomuldskrudt burde indføres i stedet for dynamit til minernes ladning. 

Skydebomuld blev anvendt i danske miner helt op til slutningen af 1960. 

I 1872 optog Søminekommissionen spørgsmålet om anvendelsen af elektrisk 

lys til krigsbrug. Kommissionen bevilgede midler til anskaffelse af en lysma

skine og en projektør. Som drivkraft anvendtes minekranens ene maskine eller et 

lejet lokomobil. Apparatet benævntes ''Det store lysapparat". Lysstyrken måltes 

ved fotometer. 

Kommissionen udtalte herom, at man under kamp_med held kunne anvende det

te apparat på indtil 1900 m's afstand, ligesom man ville kunne betjene miner 

på samme afstand. 

Personellet forøgedes imidlertid ikke sammen med materielmængden, og per

sonelmangler gjorde sig alvorligt gældende. 

Der er siden da gået mere end loo år, og personelsituationen er inden for 

_sømineområdet stadig lige kritisk. 

I 1875 indstillede skolen for søminetjenesten, at der ved afdelingen ansat

tedes 2 mekanikere, hvilket blev nægtet, men uanset dette afslag blev der i 1880 

oprettet den første afdeling ved navn "depot", hvor personel blev tilkommanderet. 

Søminetjenesten udviklede sig de følgende·år langsomt og var ude for alvor

lige uheld. 

I Søminegraven eksploderede som tidligere omtalt en stangtorpedo, hvorved 13 

mand såredes. Heraf døde 1· af sine sår. 

Følgen af denne ulykke og de tidligere ulykker uden dødelig udgang blev, 

at Marineministeriet i 1878 nedsatte en kommission, der blev benævnt "Søminevæ

senets Konstruktionskommission", der skulle undersøge Søminevæsenets konstruk

tioner før anvendelse. 

Som tidligere omtalt blev der i 1878 givet bemyndigelse ved kongelig reso

lution til, at Krigs- og Marineministerierne samlede hele sømineområdet i et sam

let Søminevæsen, der skulle gælde fra 1 apr 1878. 
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Samti(iig med oprettelsen af Søminevæsenet oprettedes der den 5 apr 1878 

en Søminekommission, der i årene 1878 og 1879 havde en del spørgsmål vedrøren

de mineforsvaret af København samt sprængstofforsøg i Karlskrona og England til 

behandling. 

Ved lov af 28 maj 1880 oprettedes Søminekorpset og dets depot. Af værne

pligtigt mandskab blev der tildelt 5o mand af de årlige indkaldelser, hvilket 

var en stor stigning i forhold til de maximale 12 mand, der tidligere var god

kendt. 

Søminekorpset udviklede sig nu til en organisation med værkstedsdrift, 

tegnestue og regnskabsførelse. Her skal blot nævnes, at der i årene 1885 til 

19o9 blev fremstillet 65o miner samt torpedoer m.v. 

Sprængstofbeholdningen bestod i 1880 af dynamit, skydebomuld og krudt. 

Dynamitten blev dog hurtigt udskiftet til skydebomuld, og i 1884 påbegyndtes en 

parafinering af skydebomulden. Magasinerne på Krudttårnsvej og i de forskellige 

bastioner blev hurtigt for små og måtte erstattes med nye. 

Søminekorpset fulgte udviklingen overalt i verden, hvor nyheder kom frem 

og deltog også i Verdensudstillingen i København i 1888 ~ed en stor del mate

riel. 

Den hovedopgave, der forelå for Søminekorpset, var færdiggørelsen af mate

riellet til Københavns spærring, en opgave, som kom til at tage mange år, sam

tidig med, at der blev afholdt mange øvelser for at sikre en så stor effektivi

tet som muligt. 

Søminekorpset arbejdede i denne periode også med sømikrofoner, glødelam

pebelysning, lysmaskiner, telefonanlæg m.m. 

I året 1897 blev de første forsøg med trådløs telegrafering påbegyndt, 

idet forsøg afholdtes mellem Quintus og søforterne, og man nåede kort tid efter 

op på en afstand af 26 km. 

Der blev trukket på Søminekorpsets særlige viden. Således fik chefen i 

1888 sæde i en kommission, der skulle tage sig af spørgs~ålet om anvendelse af 

elektrisk belysning i Det Kongelige Teater, og korpset fik senere kontrollen 

med installationen i teatr,,t. 

Søminekorpsets arbejde blev i årene fulgt med interesse af såvel egne som 

af fremmede myndigheder, og et ikke ringe antal fremmede officerer besøgte i 

årenes løb korpset. 

I 19o9 kom der en ny lov om Søværnets Ordning, der bl.a. medførte en stor 

produktionsudvidelse for fremstilling af miner og torped~er. 

Søminekorpset stod ved første verdenskrigs udbrud med en vel uddannet per

sonelstyrke, der rådede over et større antal miner. Minerne blev anvendt i Sto

re- og Lillebæltspærringerne samt ud for København. 

Ikke alene viste personellet sig i besiddelse af den rette ånd, men også 

mineuskadeliggørelsesholdene udviste dygt:\.ghed og mod, hvilket sikkert har for-
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hindret mange ulykker. 

Efter første verdenskrig foregik der en sanering af Søminekorpset, og en 

ny lov om Søværnets Ordning af 7 aug 1922 ændrede igen forholdene for Sømine

korpset, som nu igen fik sit oprindelige navn, Søminevæsenet. 

På grund af de ved denne lov stedfundne indskrænkninger, og den dyrtid, 

der herskede i denne periode, var de til rådighed stående midler ikke tilstræk

kelige til at opretholde det eksisterende mineberedskab. 

I 1929 rejstes i l'Poli tiken" spørgsmålet om at få flyttet magasinerne, 

der lå i Christianshavns Vold, for at åbne området for publikum. Projektet blev 

opgivet, da Forsvarsministeriet med tilslutning af Finansudvalget mente, det 

blev for dyrt. Hele projektet ville have kostet 6 mill. kr. 

Den 23 mar 1932 kom der en ny lov om Søværnets Ordning, der for Sømine

væsenet medførte væsentlige organisatoriske ændringer. 

Der blev ikke stillet større økonomiske midler til rådighed for minevåb

net. 

I 1932 blev der nedsat en kommission med det formål at søge at flytte alle 

militære institutioner bort fra København. 

Kommissionen fuldførte aldrig sit arbejde. 

I 1936/37 blev der fremstillet og færdigmonteret en del miner til Siam, 

(nu Thailand). 

Den 7 maj 1937 kom der igen en lov om Søværnets Ordning, som igen ændrede 

Søminevæsenets struktur. 

Søminevæsenet blev i 1938 nødt til at undersøge mu:ighederne for bygning 

af en ny torpedostation, idet overgangen til 53 cm torpedoen nu var blevet ak

tuel. 

Der blev foretaget undersøgelser for at finde den bedste placering, og 3 

muligheder blev bragt frem som værende realistiske forslag: 

1. ved Kyndbyværket, 

2. ved Lynæs, og 

3. ved Kongsøre Skov. 

Det sidste sted blev anset for det bedste. 

I 1939 påbegyndtes udbygning i skoven. Det følgende år blev projektet ud

videt, idet der også blev planlagt bygget et minedepot. 

I 1942 nærmede minemagasinerne sig deres fuldendelse. 

Søminevæsenet måtte igen i apr 1938 gøre opmærksom på, at personelsituati

onen medførte, at almindelige eftersyn og vedligeholdelsesarbejder ikke kunne 

gennemføres i normalt omfang. 

I sep 1938 blev den første udflytning af minebeholdninger fra København 

foretaget, idet de tidligere benyttede minebåde blev kondemneret på grund af 
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alder. Udflytningen blev foretaget til Tårbæk Fort. 

I fortet blev der indrettet eftersyns- og vedligeholdelsesværksteder. 

På samme tid udarbejdedes projekt til bygning af nyt armeringsværksted i 

forbindelse med det udenvolds minemagasin. 

Da værkstedet blev færdigt i aug 1940, var minerne i magasinet imidlertid 

fjernet som følge af udlægningen i sep 1939. 

Efter optagningen af minerne, blev disse magasineret i Tårbæk og dels i 

de kasserede minebåde, som blev oplagt ved Bramsnæsvig Torpedostation. 

Det udenvolds minemagasin med værksted blev taget i brug som et minestryg

ningsværksted. 

Fra 29 aug 1943 var intet militært personel tjenstgørende ved Søminevæse-

net, hvorimod der af civile fortsat blev arbejdet i værkstederne. 

Den 2 okt 1943 blev alt arbejde stoppet, og en afviklingsperiode fastlagt. 

Der blev ca. 5o mand tilbage for at vedligeholde maskiner, værktøj m.v. 

Søminevæsenets arkivalier, tegnearkiv samt en masse værdifuldt materiel 

blev ved en dygtig indsats fje:·net fra Halmens område for ikke at falde i tysk

ernes hænder. 

Tyskerne lagde lidt efter lidt beslag på de fleste af Søminevæsenets byg

ninger. Hoverparten af bygningerne blev anvendt som lazaret eller lagerrum. 

Da krigen endte, 5 maj 1945, var der fyldt med sårede soldater overalt på 

Holmen. Alle bygninger var meget medtaget og snavsede. 

Torpedostation Bramsnæsvig havde været benyttet som logi for Hitler-Jugend 

og var rømmet for alt udstyr. 

Søminevæsenet måtte bygges helt op fra bar bund. 

Status den 5 maj 1945. 

Bygningerne på Quintus havde været belagt med tyskere. Lokalerne havde 

været anvendt til belægningsstuer og som magasin for minestrygningsmateriel. 

Det udenvolds magasin havde været anvendt til værnemagerfirmaet "Ambi", 

men ødelagt ved sabotage. 

Tårbæk minedepot var også meget ramponeret - det eneste depot, som Sømine

væsenet rådede over. Tårbæk blev umiddelbart efter krigens afslutning brugt til 

magasinering af ammunition fra de tyske krydsere "Prinz Eugen" og "Niirnberg". 

Der eksisterede ikke noget minevåben. 

I slutningen af maj 1945 blev det store oprydningsarbejde påbegyndt, og 

minestrygere skulle hurtigst muligt til søs. Opgaverne, der skulle løses, var: 

1. Minestrygerne skulle klargøres. 



2. Tilvirkning af minestrygningsmateriel. 

3. Udsendelse af minørhold. 

4. Udarbejdelse af beskrivelser af fremmede miner og dybdebomber til brug 

for minørerne. 

Minestrygningen antog dimensioner som aldrig før i Søværnets historie. 

I jun 1945 påbegyndtes genopbygningen af det udenvolds minemagasin som 

værksted for minestrygningsmateriel. 

De mange fremmede minetyper; som minørerne sendte hjem, blev stillet op i 

det gamle armeringsværksted sammen med miner, fundet i Sønderborg, der tilhørte 

den tyske marines mineskole. 

Så snart minestrygningen og mineuskadeliggørelsen var sat i system, tog man 

fat på at oparbejde en ny minebeholdning. 

I løbet af efteråret blev der fra forskellige steder på Jyllands vestkyst 

fundet en del danske - såvel ladte som uladte - miner, som blev sendt til Holmen. 

De i England indkøbte skibe medbragte dybdebomber og Hedgehog-granater. 

Grunden til vore nye beholdninger var lagt, men antallet af miner var rin

ge og uden krigsmæssig betydning. 

I England blev der i 1947 mulighed for at købe miner. 

Tårbæk minedepot var meget ramponeret efter tyskernes anvendelse, men blev 

omgående istandsat og anvendt til magasinering af artilleriammunition, spræng

stoffer, samt for hjembragte danske miner fra vestkysten m.v; 

Det i Kongsøre påbegyndte minedepot skulle hurtigst muligt fuldføres. 

Til bestridelse af de opgaver, der forelå ved Minesektionen, var der for 

lidt personel. Kun personel til klargøring og vedligeholdelse af minestrygnings

materiel kunne afses. Andre opgaver måtte stort set ligge urørt. 

1946 gik stort set som ovenfor beskrevet. Uskadeliggørelsestjenesten bela

stede også stadig Søminevæsenet, men en mindre indsats blev gjort for at oparbej

de minebeholdningerne. 

Det blev Tårbæk, der i 1946 blev pålagt denne opgave. 

I jan 1947 gjorde Søminevæsenet opmærksom på, at hvis man skulle være i 

stand til at løse de fremtidige opgaver, var det nødvendigt at foretage en gen

nemgribende modernisering og udvidelse af de eksisterende faciliteter. 

De omkring 1880 opførte bygninger på Quintus var uforenelige med forsvar

lig·og rationel drift, og for flere af bygningernes vedkommende brandfarlige. 

Oprydningsarbejdet efter tyskerne var tilendebragt. Bygningerne blev istand

sat. Oparbejdning af nye minebeholdninger var undervejs. Kongsøre minedepot var 

næsten færdigt. 

Der var en mindre tilgang af personel, men behovet var steget endnu mere, 

således at situationen ikke på nogen måde var bedret. 
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Det blev klart, at der ikke var plads til de i England indkøbte miner, 

hvorfor man måtte anmode om at få det ubenyttede Masnedøfort gjort i stand som 

værksted og magasineringsområde for miner og dybdebomber. 

Ved slutningen af 1947 måtte opbygningen og vedligeholdlsen af minerne ind

stilles.i ca. 8 måneder på grund af personelmanglen. 

I 1948 blev de i England indkøbte miner modtaget. Minerne var ikke spræng

stoffyldte og blev ved modtagelsen magasineret i en hangar i St.Magleby, indtil 

spørgsmålet om, hvor minerne skull·e klargøres, var løst. 

Situationen var kort sagt fortvivlet: 

Mineværkstedet i Kongsøre var ikke færdigt endnu. 

Tårbæk var fuldt belagt. 

Indretningen af Masnedø var ikke påbegyndt. 

Værkstedet udenvolds var omdannet til minestrygningsværksted. 

Klargøringen blev derfor henlagt til kabelværkstedet, indtil det gamle ar

meringsværksted i Sdr.magasin kunne tømmes for minørtjenestens undervisnings

miner. 

I 1949 blev Sdr.magasin taget i brug som opbygningsværksted for de i Eng

land indkøbte miner. 

Depotplads for minerne var kritisk. I aug 1948 kom de første klargjorte 

miner til Kongsøre. Der blev sågar i en kortere periode anvendt en lægter, "Ha

rald", som flydende magasin for miner og andet sprængstofholdigt materiel. 

"Harald" blev oplagt i Middelgrundsfortets havn. 

I 1949 gjorde Søminevæsenet igen opmærksom på den store mangel på kvalifi

ceret personel og gjorde opmærksom på, at opgaverne ikke forsvarligt kunne be

strides, med mindre der skete en betydelig forøgelse af personellet. 

I feb 1949 ratificeredes den Nordatlantiske Traktat (NATO). 

Fra politisk side var det siden 1948 ønsket, at minevåbnet snarest skulle 

bringes på fode, hvorfor der konstant blev presset på Søminevæsenet for at få ma

teriellet krigsklart. 

I 1950 og 1951 blev der yderligere planlagt tilgang af nye miner. Depotka

paciteten var alt for ringe, og der var for få værksteder. 

Personelsituationen var katastrofal. 

Nye depoter blev planlagt rundt om i landet, og andre kom senere, men be

villiget for sent til at kunne modtage de nye miner. 

Der blev derfor stillet hangarer på Ålborg Flyveplads til rådighed som ma

gasineringsplads. 

Der tilgik i 1949-1950 personel af alle kategorier til Søminevæsenet, men 

personellet skulle omskoles til anvendelsen. 

Der blev sendt befalingsmænd til udlandet for at blive skolet i de nye vå

ben. 
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Pladsforholdene var meget dårlige, og materiellet blev stuvet under åben 

himmel. 

Det gamle armeringsværksted på Holmen blev nødvendigvis stadig anvendt til 

opbygning af minevåbnet. 

Desværre skulle Søminevæsenet ikke komme igennem alle sine år som institu

tion uden ulykker. 

Den største og mest tragiske. ulykke i dets historie skete den 23 nov 1951, 

idet 11 miner eksploderede på Holmen som følge af en brand. 

Der blev dræbt 16 personer fra Søværnet, Københavns Brandvæsen og Falcks 

Redningskorps. 

Ved eksplosionen blev alle Minesektionens bygninger på Quintus ødelagt, 

og meget materiel gik tabt. 

Om årsagerne til katastrofen hedder det i den af de sagkyndige afgivne er

klæring af 26 apr 1952: 

"Branden i armeringsværkstedet kan efter de sagkyndiges skøn med størst 

sandsynlighed henføres til en naturlig årsag i forbindelse med kakkelovn eller et 

langt aftræksrør. 

Der er ringe sandsynlighed for, at tobaksrygning eller elektricitet er år

sag, ligesom sabotage som årsag skønnes at have ringe sandsynlighed". 

Tilslutningen til NATO gjorde, at minevåbnet yderligere blev udbygget. 

Søminevæsenet fortsatte med udbygningen og vedligeholdelsen af minevåbnet 

og var en selvstændig institution indtil den overgik til Søværnets Materielkom

mando den 1 feb 1971. 

Søminevæsenet kom således ikke til at oplave sin loo års dag den 1 apr 1978. 

Indenfor Søværnets Materielkommandos organisation varetages minevåbnets 

vedligeholdelse såvel som udviklingen. 

Nye minetyper vil stadig fremkomme. 

Den moderne teknologiske udvikling er også fortsat indenfor minevåbnet. 
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TIL ALLE, DER ARBEJDER MED MINER OG ANDET SPRÆNGST'JFHOLDIGT MATERIEL 

Det er således, at der i alt arbejde - også vedrørende miner og spræng

stofholdigt materiel - kan komme et vist præg af rutine, der ved sammentræf 

af ulykkelige omstændigheder kan føre til en katastrofe. 

Vi, der i det daglige arbejde med materiel af ovennævnte kategorier, skal 

i det daglige arbejde forsøge at undgå, at vort arbejde i den grad bliver ruti

ne, at givne bestemmelser ikke nøje følges. 

En katastrofe vil/kan normalt kun kunne opstå, hvis flere bestemmelser 

ikke bliver fulgt. 

Det må være en helt klar pligt for alle at gøre opmærksom på forhold og 

hændelser, som man mener, kan være med til at forhindre, at endnu flere sammen

træf af uheldige omstændigheder - der som ovenfor omtalt - normalt kræves til en 

katastrofe. 

VÆR ALLE MED TIL AT GØRE VORT ARBEJDE SÅ SIKKERT SOM MULIGT 
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UDKLIP FRA ARTIKLER, DER VEDRØRER MINER OG MINEKRIG. 

Jeg har tilladt mig kun at tage udklip fra en kort periode - men til gen

gæld en periode, hvor der skete noget indenfor mineområdet og miners brug. 

Betegnelser på geografiske områder, skibe, navne m.m. har ikke i alle til

fælde været tydeligt læsbare, hvor stavemåder kan være forkortet. 

Datering. 

Hændelse. 

1898. 

Stødmine ved Cuba. 

Amerikanske fartøjer fra krydseren ''MARBLEHEAD" og ''DOLPHIN" optog i havnen 

Guatemala på Cube 7 spanske stødminer ladede med skydebomuld. 

Mærker på minekasserne viste, at minekasserne havde været påsejlet af skibe. 

1898. 

Passive miner ved Cuba. 

Optagelsen af de spanske passive miner ved Santiago de Cuba efter byens o

vergivelse viste, at disse tildels var helt ødelagt, 

De var overgroet med søgræs, og sprængladningen mættet med søvand. 

1899. 

Bundmine ved Cherbourg. 

Af de ved Cherbourg i udløbet nedlagte bundminer, er flere eksploderede. 

Man kan ikke påvise anden grund, end at de er blevet tændt ved påvirkning.af et 

uvejr. 

Tidligere har man haft samme virkninger af uvejr. 

1900. 

Kontraminering til ingen nytte. 

I en artikel om de amerikanske flådemanøvrer i år 1900 udtales som et af 

re sul taterne: 

Vi kender ikke noget tilfælde i historien, hvor kontraminering er lykkedes. 

Man kan med sikkerhed gå ud fra, at der ingen pålidelig måde er til at kon

traminere på en moderne minespærring, godt forsvaret af ilden fra moderne forter. 
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15/4-1904. 

Passivt minemateriel udtages af engelske krigsskibe. 

De engelske krigsskibe skal ikke længere have passivt minemateriel ombord. 

Dette skal anbringes i særlie;e værksteds- og beholdningsskibe, "ASSISTJl.NCE" 

og "VULCAN". 

Derimod skal skibe, der er under bygning, og alle senere, forsynes med et 

nyt udlægningsapparat til mekaniske miner. 

3o/5-19o4. 

"PETROPOULOSK" ødelagt af en ODA-mine, der udlagdes af ''KORYO MARU". 

Den mine, der ødelagde "PETROPOULOSK", var en ODA-mine, opfundet af den 

japanske Commander Oda. 

Den blev udlagt af torpedotransportskibet "KORYO MARlJ" eskorteret af 8 

torpedojagere og 4 torpedobåde mellem midnat og dage;ry den 14de april 19o4 i 

øsende regn, stiv sydlig vind, der havde sat en del sø og som medførte tåge. 

Ekspeditionen må have udlagt minerne nær forterne. 

Disse opdagede dem imidlertid ikke i lyset fra 6 p~ojektører, men japanerne 

benyttede projektørlyset til vejledning. 

Om torpedobådene også har udlagt miner, er tvivlsoCTt. 

15/7-1904. 

Gnisttelegrafens anvendelse til betjening af passive miner. 

Ifølge "Le Moniteur de la Flotte" er gnisttelegrafen anvendt til: 

1. at forandre beliggenheden af allerede udlagte miner, 

2. automatisk at bringe udlagte bundminer til eksplosion, 

3. stødminer, der ikke er forbundne med land kunne gøres uvirksomme, 

medens eget skib passerer, og bringes til eksplosion, når fjendtligt 

skib passerer. 

11/6-1904. 

Russisk krydser "JENISEJ"'s ødelæggelse ved at støde på en af sine egne selv

virkende miner. 

Russisk krydser "JENISEJ" udlagde første dag, lo feb 1904, 350 miner, næste 

dag til kl. 12 middag loo miner. 

En af minerne stod i overfladen. 

Chefen ville ødelægge den ved at skyde på den. 

Under denne skydning kom "JENISEJ" så nær minelinien, at den, da den ville 

dreje ud, stødte med forenden på en mine. 

Skibet begyndte straks at synke. 

240 pund skydebomuld, der lå på dækket, antændtes ved eksplosionen, og 
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derved antændtes atter dæksplankerne, så at hele dækket var et flammehav. 

8/7-1904. 

Oplysninger om ODA--minerne 2 der ødelagde "PETROPOULOSK". 

De miner, som ''KORYO MARU" udlagde om natten den 12 og 13 apr 19o4 på Port 

Arthurs Rhed, menes at være ladet med Lyddit og først blive armerede nogen tid ef

ter udlægningen, idet en krans af sukker først skulle smeltes. 

Det russiske panserskib "PETROPOULOSK" stødte først på en af disse miner, 

der eksploderede forude under skibet omtrent midt imelle□ midtskibs og forstav

nen og efterfulgtes øjeblikkelig af den anden mines sprængning under maskinrummet. 

25/8-1904. 

England har ikke mindsket blokering. 

England havde i 19o3 ikke miner, der kunne benyttes til at blokere med. 

Det udtales, at sådanne miner kunne lægges i en indbyrdes afstand af loo 

feet uden fare for nabominesprængning; sandsynligt vil de dog blive lagt med en 

indbyrdes afstand af 150 feet. 

Det menes, at en dertil indrettet damper, der-løber 21 knob, kan lægge 16 

miner i minuttet. 

15/lo-1904. 

Poulsens antænding og skydning af en torpedo på stor afstand og uden forbindelse 

med land. 

En dansk opfinder, M.Poulsen, har på gnisttelegraf~ens område gjort en op

findelse, der tillader at bringe en torpedo til at eksplodere på stor afstand og 

til at dirigere den uden forbindelse med land. 

lo/12-1904. 

Tysk mineoptagningsskib. 

I Tyskland bygges et skib til optagning af miner. 

Der er oprettet et kompagni på 300 soldater til denne tjeneste. 

15/4-1905. 

"PETROPOULOSK" ramte en perlesnor af miner. 

Det siges, at "PETROPOULOSK" ramte en perlesnor af flydende japanske miner; 

at stævnen slæbte kablet mellem minerne med, og at derved klappede l'ste mine mod 

Bb. side og 2'den mod Sb side, hvorved de eksploderede. 
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"SEVASTOPOL" ramt 2 gange af japanske miner den 23/6 og 2o/9 1904. 
11SEVASTOPOL" blev den 23/6 19o4 ramt af en japansk mine på Port 

2 Arthur's Rhed. Hul ca. 37 m. 

Efter at den var blevet repareret, ramtes den atter den 2o/9 19o4 

af en japansk 192 kg mine omtrent på samme sted. Hul ca. 65 m2• 

Blev atter repareret. 

1905. 

Japanske minespærringer udfor Wladivostok 1 ialt 790 miner. 

Japanerne har efter krigens afslutnir:g oplyst om, at de den 28 og 29 

april 19o4 har udlagt 75 miner ved indløbet til Wladivostok, nemlig 12 mi

ner ved SØ-indløbet til Bosporus Strædet, Øst og Syd for Skriplest Øen, 39 

ved det østlige indløb til Det Japanske Stræde, 24 ved det østlige indløb til 

Currie Strædet. 

Dernæst udlagdes ikke flere miner før 15 april 1906, da der udlagdes 

715 miner tværs over Peder den Stores Bugt fra Askolt Øen til Korsakoft Øen, 

en strækning af 4o miles - altså 1 mine pr. loo yard. 

Ingen af disse miner øvede nogen som helst virkning. 

Adskillige af dem drev til Oku Øen, og mange flere er sikkert drevet 

bort. 

Forankringen må have været meget mangelfuld. 

Japanerne optog 395 russiske miner ud for Port Arthur fra krigens be

gyndelse til Port Arthur blev overgivet. 

1905. 

De engelske minetyper. 

I den engelske marine bruges 2 slags miner: stødminer og sigteminer. 

Begge typer tændes og undersøges elektrisk fra en minestation, altså 

det er en kabelmine. 

Når stø:l.minen påsejles, eksploderer den, dog kan den også bringes til 

eksplosion 11at will" (når det ønskes). 

Det angives, at en minespærring kan standse et torpedoangreb. 
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2/6-1906. 

Minekrigen. 

Det tyske blad "l.JBERALL" bringer en interessant artikel, der angiver en 

ret autoriseret tysk mening om minekrig. 

Man må erindre den vigtige rolle, som de undersøiske miner spillede i den 
russisk-japanske krig. 

De undersøiske miner har en enorm virkning. 

Denne virkning indskrænker sig ikke alene til de krigsførPnde magter, thi 

adskillige neutrale skibe er blevet ramt af miner i drift i Det Gule Hav. 

Der har været talt om indskrænkninger i brugen af te undersøiske miner. 

''UBERALL" siger herom: 

Lad os antage, der er krig mellem England og Tyskle.I1d. 

Sammenligningen mellem de nuværende stridskræfter udviser, at vi ikke kan 

stå os i kampen på det åbne hav, 

Som følge heraf vil herredømmet over Nordsøen og dens adgange tilhøre fjen

den, og vor søhandel bliver ødelagt. 

Hvad man så end mener om, hvorledes det vil gå under en engelsk - tysk krig, 

er dette dog en nedtrykkende faktor, der ikke kan disputeres om. 

Denne ødelæggelse af vor handelsflåde betyder ikke lidt. 

Det er tabet af adskillige milliarder, uden stor risiko for fjenden. 

Kort tid efter fjendtlighedernes åbning vil fjenden, der behersker havet, 

også true vore kyster. 

Vore kystbefæstninger er mangelfulde. 

At forbedre dem vil nok være nyttigt, men vil dog kun forsinke eller genere 

fjendens operationer. 

Hvis vor flåde udstrør tusinder af miner ved vore kyster og i Østersøens 

Bælter, gør den dem uudholdelige for fjenden. Man må selvfølgelig ikke regne med 

den forældede ide om territoriale havzoner, der kun indskrænkes til nogle få mil 

fra kysten. Dette er en indbildning, som kun opretholdes af englænderne i deres 

egen interesse. 

England har en enestående søhandel, og afbrydelse af denne vil have skæbnes

svangre følger. 

Derfor er det ganske naturligt, at den engelske regering ved alle mulige mid

ler søger at indføre en international overenskomst, der sikrer søhandelens frihed 

under krig. 

Det samme er vor mening, men naturligvis kun, hvis vi er neutral magt. Man 

må imidlertid ikke glemme, at vor optræden under en neutral situation kan blive 

uheldbringende for os. 

Vor mening er ganske klar: Vi må modsætte os enhver begrænsning i brugen af 

de undersøiske miner. 
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Vi er måske lidt mere instruerede i minevæsen, end man almindeligvis tror, 

og vi have i minerne et middel i hænde, der kan anvendes til at føre krig mod 

den engelske handel. 

Man har protesteret energisk mod minerne, idet det påstås, at disse hverken 

kende ven eller fjende, at de ikke forbliver på den plads, hvor de anbringes, men 

går i drift, true neutrale skibe, undertiden langt fra krigsskuepladsen. 

Men dette påvirker ikke os. V"i vil ikke have noget at tabe i det åbne hav, 

og vor interesse må tværtimod være at sende et stort antal miner i drift, ikke 

synlige i overfladen, men i en dybde af 1 a' 2 meter. De vil følge strømmen i de 

bestemte forud kendte retninger. 

Det er sikkert nok, at slige sager ikke lade sig improvisere, men bør for

beredes lang tid i forvejen. Der må træffes bestemmelse om det nødvendige antal 

miner, man må sørge for at have dem klar i magasinerne, man må have nødvendige 

antal klargjorte til krydserne, samt besætningen indøvede i deres hurtige udlæg

ning. 

Vi må notere os, at Wesers Skibbyggeri fra sommeren 19o5 har et mineskib 

til den tyske marine under bygning. Det har fået nav.net "DELFIN" og vil løbe af 

stablen i 1906. Det er større end minedamperen "PELIKAN" på 2360 tons, der er 

sat i vandet i 1890. 

Det bygges på grundlag af erfaringerne fra den russisk - japanske krig. 

Dets vigtigste hovedegenskaber er et ringe dybdegående og en stor bredde. En an

den meget lignende damper vil blive påbegyndt i 1906. 

Den tyske marine synes derfor at forberede sig alvorligt til minekrigen. 

Den måde, hvorpå man benytter minerne, indeholder et formelt indgreb i de 

neutrale folks ret. Naive folk have muligvis troet, at det·var forbudt at opankre 

miner udenfor de krigsførende nationers søterritorium, men i den henseende, som i 

så mange andre, have russerne og japanerne kun ~eget lidt beskæftiget sig med de 

neutrale, og de har atter vist os, at den internationale ret kun er en indbild

ning. 

Det er umuligt at håbe på, at minerne vil forsvinde, thi den nation, som be

slutter sig til at opgive disse på grund af de farer, som de medfører, berøver 

sig selv et betydeligt middel til at forårsage fjenden tab, og ingen vil vove at 

påtage sig dette ansvar. 

- Lad os overveje disse ord - og erindre Clausewitz' sætninger: 

"De midler, man kan anvende under en krig, har fremtidig ikke bestemte græn

ser, de afhænger kun af regeringernes og folkenes energi og enthusiasme". 

Modstanderens omstyrten vil blive stridens eneste mål, og den krig, der en 

gang er begyndt, standser ikke, før fjenden er reduceret til afmagt. 
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Mindre end nogensinde før må man nutildags lade sig nøje med velklingende 

sætninger om humane theorier eller med falsk følsomhed. 

De, som er naive nok til at gøre sådant, må selv tage følgerne • .. 
UBERALL FIK RET! 

2/11-1906. 

Torpedojagere skal kunne lægge miner i fjendens farvand. Ninerne må desarmeres, 

når de river sig løs. 

Torpedojagere og lignende lette fartøjer bør indrettes til udlægning af mi

ner i fjendens farvand, men disse miner må indrettes således, at de desarmeres, 

når de river sig løs. 

Dette vil sikkert blive vedtaget på den næste konference i Haag. 

Både krigs- og handelshavne bør forsynes med skibe, indrettede på at fiske 

miner i dybt farvand, for at undervandsbåde og lettere fartøjer ikke skal hindres 

i deres virksomhed af flydende og undervandsminer. 

1907. 

Grundig havari ved en japansk 4o-45 kg. mine. 

Den russiske krydser "GROMOLOJ" blev ved udfarten fra Wladivostok i den 

russisk-japanske krig ramt af en mine, der rev et hul, lo-15 m langt og 5-6 m 

bredt i en kulkasse. 

Der sloges en læk i skodet ind til kedelrummet, men den stoppedes således 

med træmasse fra ydersiden, at åbningen kun var af størrelse som et hoved, hvor

ved vandet, der trængte igennem, kunne holdes nede ved lænsepumperne, indtil 

skibet kom i dok nogle dage senere. 

Minen må antages at være af italiensk model med dobbelt tændingsindretning, 

perkussion og elektrisk ved hældning. 

Ladningen anslås til 4o-45 kg. skydebomuld. 

1907. 

Japanske miner. (svømmende). Udlagt i slaget lo aug 1904. 

Russisk fregatkaptajn Semevar, der deltog i Tsuschunaslaget ombord i "KVEJAS 

SUVAROV" skriver i en beskrivelse af dette slag, at japanerne i slaget lo aug 19o4 

udlagde "svømmende miner". 

1907. 

En mineladning på ca. 5o kg. tilstrækkeligt til at havarere et panserskib alvorligt. 

En ladning i en mine på 5o kg. turde være tilstrækkeligt til at bibringe selv 

det største panserskib et alvorligt havari. De japanske miner, hvis virkning var så 

frygtelig i den russisk-japanske krig, indeholdt ca. 55-60 kg. 
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18/4-1905 2 2o/4-19o5 2 21/4-1905. 

Russiske officerers beretning om flådekampene og mineudlægningerne ved Port 

Arthur. 1800 miner udlagdes. 

En skildring af minernes anvendelse ved Port Arthur efter russiske øjenvid-

ner. 

"PETROPOULOSK" traf 13 apr 1904 efter den almindelige mening en klynge af 

miner. 

"HATSWE" blev ødelagt den 15 maj 1904, derved, at russerne havde iagttaget, 

at den japanske eskadre plejede hyppigt at defilere forbi på et bestemt sted ca. 

lo mil udenfor havnen. 

Her udlagde russerne 5o miner i en lang række med et mellemrum af 12 feet. 

Den 15 maj passerede den japanske eskadre:"HATSWE" forrest, dernæst "YASHIMA" 

eller "FUJI". 

3 gange passerede eskadren minelinien, uden at ramme nogen mine. Først ved 

den 4 1 de passage ramte "HATSWE" en mine. 

Et kvarter senere ramte "YASHIMA" en mine, og 4o minutter efter, at "HATSWE" 

havde ramt første gang, ramte den anden gang en min~ og sank 2 minutter efter. 

Russerne udlagde ialt 1800 miner i Port Arthurs nabolag. 

Hvad .der virkede mest nerveødelæggende på besætningen, var frygten for mi

ner. Skønt, efterhånden vænnede de sig o.gså hertil. 

20/4-1907. 

Det franske mineforsvar binder 2o Off. og 300 mand og koster i vedligeholdelse 

ca. 150.000 frc. årligt. 

De franske bundminelinier binder et personel af ca. 2o officerer og 300 

mand og koster mere end 150.000 frc i årlig materieludgift. 

20/4-1907. 

Minesprængning i tordenvejr. 

Der er både ved Cherbourg, Rochefort og Toulon forekommet sprængninger i 

tordenvejr. 

Sidste gang i 19o3 ikke langt fra en tysk paket. 

1907. 

Ordning af det tyske minevåben. 

1. 

I Tyskland er den forskellige minetjeneste underlagt følgende institutioner: 

Den permanente minekommission, der skal overveje alle spørgsmål vedrørende 

bund- kontakt- og blokademiner. 
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De fire sektioner af søvandsartilleriet, (kystbatterier, minespærringer, 

projektørbelysning, bomme) ved Frederiksort, Wilhel~shafen, Lehe og Cux

hafen. 

3. Minedivisionen, blokademiner, som i nær fremtid vil råde over 2 minelæg

ningsskibe. 

4. lo torpedobåde til bortrydning af miner. Denne division påhviler det at 

bortrydde miner. Den råder hertil over lo torpedobåde og skal snart der

under have en torpedojager som seniorbåd med radiotelegraf. 

Minedamper "NAUTILUS", 25oo t, 2o knots, og minedamper "ALBATROS", 1975 t til 

blokademiner. 

"NAUTILUS", 4,1 m dybgang og 2o7 mands besætning, beregnet til blokademiner 

- den anden minedamper "ALBATROS" af samme slags er endnu ikke færdig. Den skal 

forenes med den ældre "PELIKAN" i Cuxhafen. 

Udvidelsen vil stadig blive fortsat. 

29/6-1907. 

Ny svømmemine 2 der laves af A.E.G. 

Ingeniør Schepelov fra Electrische Aktiebolaget A.E.G. i Stockholm frem

sendte den 29/6-1907 tegning af en passiv mine, der er opfundet af en svensk sø

officer, men laves af A.E.G., idet officeren ikke kunne få den svenske regering 

til at betale opfindelsen tilstrækkeligt højt. 

Minen er indrettet til at kunne hales op og ned fra land ved hjælp af en 

lille elektrisk motor, der anbringes forneden i selve minen, eller hvis minen 

har en flyder, foroven i minen i et særligt lille, fra minen vandtæt afspærret, 

men ikke selv vandtæt rum. 

Minen kan også indrettes til automatisk at holde sig i strømfarvand eller 

under høj- og lavvande i den oprindelige afpassede dybde. 

I dette øjemed er der i bunden af flyderen eller i selve minen anbragt et 

slags manometer, sammensat af flere i række forbundne aneroid-barometerkasser. 

Forandres vandhøjden over minen eller flyderen, påvirkes manometret, og 

derved bevæges en viser hen over nogle elektriske kontakter. Derved bevæges atter 

et relais, og derved den lille dobbelte motor i minen, og tov rulles af eller på 

tromlen. 

Strømslutterener en pendulstrømslutter med fjeder. Løsrives minen, vil en 

lille, i minen anbragt ladning, tændes, og derved slås der hul i minekassen, så 

den synker. 

Minen egner sig næppe til danske forhold. (Se dansk patent No. 10413 No. 

5/6 20/1-1908, Kaptajn Karl Oskar Leon). 



33 

7/9-190?. 

En fransk sømikrofon. (Bundmikrofon forsvundet ved Cherbourg). 

Ved Cherbourg har man mistet en sømikrofon. 

Disse henhører under la Defence-fixe. De skal om natten eller i tåge angive 

fjendtlige skibes nærmelse. 

De påvirkes af maskinernes larm. De er endnu ikke fuldkomne, men bør under

gå forbedringer. Kablernes overrivning, vandets indtrængen i apparatet o.s.v. gør 

deres virkning en del upålidelig, ·især om vinteren i strømtider. 

Der er bundmikrofoner og mikrofoner ophængt i skibene. 

De mikrofoner, der hører under Defence-fixe, er bundmikrofoner. De ligger 

altid ude, ligesom mange af de miner, der spærrer indløbet. 

Sømikrofonerne og minelinier undersøges hver morgen. 

23/9-190?. 

Mineprojektil. 

Patent udtaget på mineprojektil af en skibsfører og arkitekt i grevskabet 

Dublin i England. 

Projektilet udskydes fra en kanon, og som i et hylster indeholder en spræng

ladning eller mine, derudrives af hylsteret, når projektilet er faldet i vandet, 

medens minen vedbliver at være forbundet med hylsteret ved en forankringsline og 

er forsynet med en anordning, der bringer den til at eksplodere, når den kommer 

i berøring med et fremmedlegeme. 

Nov.-190?. 

Fransk krydser "CHAUTEAURENAULT" 1 23 kn. 1 8000 t, indrettes til mineudlægnings

skib. 

Krydseren indrettes til mineudlægning af mekaniske - automatiske miner og 

andre miner, der kan anvendes til blokade. 

Den største del af de små franske krydsere, der havde skinner til udlægning 

af automatiske mekaniske miner, skal snart udgå af flåden. 

På lignende måde skal den beskyttede krydser "d'ASSUS" omdannes. 

26/10-190?. 

Direktion af torpedoer ved elektriske bølger. 

I Kiel gøres forsøg med at dirigere torpedoer ved trådløse telegrafapparater. 

Man har opnået resultater på flere kilometers afstand. 



lo/1-1908. 

Minerne i russisk-japanske krig ladede med 500 lbs. 

Private skibe ødelagte helt ned til Formosa-strædet. 

De miner, der anvendtes i den russisk-japanske krig, indeholdt 500 lbs. 

sprængstof og mere. Selv en sådan mines eksplosion forårsagede i almindelighed 

kun et havari af lokal karakter og er ikke udstrækkende r-ok til at forårsage 

skibes ødelæggelse, med mindre skibets magasin bringes til eksplosion. 

Ved løsrevne miner er der bl:evet ødelagt private skibe helt ned til For

mosa-strædet, og faren for disse skibe er endnu ikke forbi. 

30/12-1907. 

Kaptajn Leon•s patent på uskadeliggørelse af en mine 2 der løsriver sig. Dansk 

patent No. 10371. 

Anordningen ved søminer til automatisk sænkning eller sprængning af minerne 

ved deres eventuelle løsrivning fra ankerplads. 

Patent udtaget af kaptajn Karl Oskar Lean. 

Opfindelsen består i, at en slags vandtrykskontaktslutter slutter en elek

trisk kontakt, når minen kommer i overfladen, og derved sprænges enten selve minen 

eller en lille ladning, der slår hul i minekassen, så at den synker. 

1908. 

Engelske mineudlægningsskibe. 

I England er nu to mineudlægningsskibe - ældre, omdannede krydsere - ind

trådt i hjemmeflåden. Et tredie er snart færdigt. 

1908. 

Haager-konferencen 1907. 

Haager-konferencens bestemmelse om lægning af undersøiske selvvirkende kon

taktminer. 

29/2-1908. 

Lidt om franske miner og om udlægning af offensive miner. 

De gamle. franske miner måtte lægges mindst 60 m fra hverandre for ikke at 

ødelægges ved nabominesprængninger. 

De nye miner har fået en langt kraftigere ladning og er så stærke, at de 

kan lægges meget nær hinanden. De kan desarmeres for atter at kunne optages, og 

de har en automatisk indretning, der gør dem uvirksomme efter en vis tid. 

Forfatteren, Henry Bernay, har ingen tillid til Haager-konferencens beslut-

ning. 
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I Frankrig lægges offensive miner fra krydsere af ~yper, der får deres 

miner i sidste øjeblik fra panserskibene. Minerne kan også udlægges fra torpedo

jagere. 

Krydserne kan i det mindste udlægge 2cc miner. Det tilrådes at bygge to 

særlige mineskibe på ca. 3500 tons. 

Et andet forslag er at udlægge minerne fra undervandsbåde. 

Generalrapport fra den danske delegation ved den i Haag i 19o7 afholdte 2'den 

internationale fredskonference. 

Den i Haag i 19o7 afholdte 2'den internationale fredskonference foreskriver: 

Artikel 1. 

Det er forbudt: 

1) At udlægge selvvirkende stødminer, med mindre de·er således indrettede, 

at de bliver uskadelige i det højeste en time e:ter, at den, der har øde

lagt den, har mistet kontrol med den. 

2) At udlægge forankrede, selvvirkende stødminer, der ikke bliver uskade

lige, så snart de river sig løs fra deres fortøjning. 

3) At anvende torpedoer, der ikke bliver uskadelige, når de har forfej

let deres mål. 

Artikel 2. 

Det er forbudt at udlægge selvvirkende stødminer udfor modstanderens 

kyster og havne alene i det øjemed at afbryde handelsskibsfarten. 

Artikel 3. 
Ved anvendelsen af forankrede, selvvirkende s~ødminer, skal alle mu

lige forsigtighedsregler træffes til betryggelse a: den fredelige søfart. 

De krigsførende forpligter sig til, så vidt det er muligt, at sørge 

for, at disse miner bliver uskadelige efter forlæbet af en begrænset tid, 

og i tilfælde af, at kontrollen med dem ophører, til at henlede opmærksom

heden på de farlige egne, så snart de militære krav tillader det, gennem 

bekendtgørelse for søfarende, der også skal meddelse regeringerne ad diplo

matisk vej. 

Artikel 4. 

Når en neutral magt udlægger selvvirkende stødminer udfor sine kyster, 

skal den iagttage de samme regler og træffe de samme forsigtighedsregler, 

som er foreskrevne for de krigsførende. 

Den neutrale magt skal ved en forudgående bekendtgørelse yde de søfa

rende underretning om de egne, hvor de selvvirkende stødminer ville blive 

forankrede, 

Denne bekendtgørelse skal uopholdeligt meddeles regeringerne ad diploma

tisk vej. 



36 

Artikel 5. 
De kontraherende magter forpligter sig til, ved krigens slutning at 

gøre, hvad de kan, for hver på sin side at bortfjerne de miner, som de 

har udlagt. 

For så vidt angår forankrede, selvvirkende stødminer, udlagte af en 

af de krigsførende langs med den andens kyster, skal deres beliggenhed 

meddeles den anden part af den magt, som har udlagt dem, og hver af mag

terne skal med mindst muligt ophold skride til bortfjernelse af de miner, 

der findes i deres farvend. 

Artikel 6. 

De kontraherende magter, der endnu ikke råder over sådanne forbedre

de miner, som nærværende konvention har for øje, og som følgelig ikke i 

øjeblikket kan efterkomme de i artiklerne 1 og 3 opstillede regler, for

pligte sig til snarest muligt at omdanne deres minemateriel og bringe det 

i overensstemmelse med de førnævnte forskrifter. 

Artikel 7. 

Bestemmelsen i nærværende konvention komme herved kun til anvendelse 

i forhold mellem de kontraherende parter og kun, når alle de krigsførende 

er deltagere i konventionen. 

lo/4-1908. 
Freudenbergs trådløse tænding af miner. 

En russisk student, Freudenberg, har opfundet et apparat til at bringe 

miner til at eksplodere ved trådløs telegrafi. 

1908. 
Franske artikler om minestrygning og kontraminer. 

En artikel om ødelæggelse eller drægning af miner: 

Det siges, at det er en utopi at ville bygge skibsbundene stærke nok til 

at modstå minevirkning, thi er 5o kg. ikke nok, tager man 75 kg. 

Man må derfor ødelægge minerne. 

En observatør i en ballon et hundrede meter oppe ser gennem vandet til en 

dybde af 25 a' 3o m. 

Da minerne altid er forankrede ca. 3 munder laveste vandstand, kan der 

stryges med slæbebåde, kanonbåde og torpedobåde. 

De kan gå enkeltvis, slæbende en slags krinoline, tilstrækkelig stor og 

godt neddykket, der løsriver minerne og bringer dem til eksplosion. 

Man kan også som russerne med 2 slæbefartøjer fjærned ca. loo m fra hinan

den, slæbe en således belastet trosse, at den holdes svævende i en vis dybde. 
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Japanerne forsynede trossen med skarpe knive for hver meter, der overskar 

minernes forankring, så at de kom til overfladen, hvor de eksploderede eller øde

lagdes ved beskydning. 

Der kan anvendes kontraminer med indtil loo kg. skydebomuld. 

Minernes sprængning fremkalder rystelser, der bringer strømslutterne el

ler tændmekanismen til virkning, selv på lang afstand, så at minerne eksploderer, 

eller de bringe minerne til at synke gennem havarier. 

England og Frankrig har kontraminer. 

Frankrig har også strygemateriel. 

15/5-1908, 16/5-19o8. 

Artikel om forskellige søminer. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

En artikel af ingeniør W.Panzerbider i Friedsman, Berlin, om miner: 

Følgende er bedømt: 

Buschnell's undervandsbåd, 1776, slæbe- og drivtorpedoer. 

Fulton Mine, 1797-18o5, såvel den forankrede som den ikke forankrede. 

Brede's Mine, anvendt i amerikansk Frihedsk~ig, mekanisk antændelse. 

Singer's mekaniske mine i samme krig. Singer's og McEvoy's forbedrede an

tændelse. 

McEvoy's Mine, tøndemine. 

Den franske, mekaniske mine, anvendt af russerne ved Galny. Russerne mis

tede to skibe ved udlægningen af disse miner. Minen har strømslutter med en 

kugle, der falder ned. 

Societe Schneider & Cie Greusot Mine. Ladningsbeholderen adskilles i 

sprængningsøjeblikket fra opdriftsbeholderen (svømmeren), inden i hvilken 

den ligger. Antænding sker ved en faldende, tung kugle, der i faldet ud

løser forbindelsen mellem ladning og svømmer, så at den første synker nedad, 

den sidste stiger til vejrs. Derved strammes en snor, fastgjort i en frik

tionshætte, nedsat i tændladningen, og riveren rives ud. Kuglen holdes un

der udlægning på plads af en overliggende skål, hvorpå hviler et med op

driftsbeholderen ved et smelteligt stof fastsiddende hult låg. Er stoffet 

smeltet, stiger låget opad og løfter skålen, så at kuglen hviler frit i en 

nedre skål. Denne løftning kan dog først foregå, når yderligere en lille 

smeltelig sikkerhedsbolt er smeltet. Løftes ankeret, kommer minen i over

fladen, og derved falder låget ned og klapper den sidste skål ned over kug

len. 



Forbedringer til den 2'den Haager Konvention. 

I 

II 

III 

Miner. 

Internationale bestemmelser om brugen af miner, u~dervandsbåde og selv

virkende miner. 

Beslutning. 

Det er forbudt at lægge faste eller flydende miner i det åbne hav. 

De krigsførende magter kan lægge miner i deres territoriale farvande 

eller i fjendens, undtagen flydende eller faste miner, der, hvis de flyttes, 

kan give anledning til fare for navigeringen udenfor de krigsførende mag

ters farvande. 

a. Den samme ret har de neutrale stater, der vil anbringe miner i deres 

farvande for at forhindre krænkelse af deres neutralitet. 

b. De neutrale stater må ikke anbringe sådanne miner i de gennemsejlin

ger eller stræder, der fører til åbent hav. 

IV Forpligtelsen til notification påhviler i lige grad den krigsførende 

som den neutrale stat. 

V Krænkelse af en af de foregående bestemmelser medfører ansvar for den 

pågældende stat. 

Professor Mastitz afviger i sit, i den "International Law Assosication" 

holdte foredrag, fra disse bestemmelse i et vigtigt punkt. 

Han betegner udlægning af forankrede miner i det åbne hav som et tilladt 

krigsmiddel. 

Han siger derom omtrent følgende: 

Udlægning af stationære søminer, væsentlig bestemt til forsvar, bestående 

af sprænglegemer, der forankres i en vis dybde under havets overflade - i modsæt

ning til den projektillignende torpedo - er ikke et forbudt krigsmiddel efter de 

bestående folkeretsregler. 

At havet skal være frit, står ikke i modsætning t~l deres anvendelse, thi 

verdenshavet står ikke de krigsførende magter mindre åbent til udførelse af mili

tære fjendtligheder end det står de neutrale for den fredelige trafik. 

Befinder neutrale skibe sig i nærheden af havne, der er gjort farlige ved 

undersøiske miner, er det på egen risiko. 

15/6-1908. 

Giovanni Ansaldo's mine med kuglestrømslutter. 

Giovanni Ansaldo Minen har selvregulerende anker, der ligger ovenpå minen, 

når denne på to på minekassen anbragte ruller rulles ud langs to skinner af J

form. 
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Idet minen falder, frigøres ankeret på den. 

Dybden reguleres ved lod, altså: dybderegulatoren sidder på ankeret. 

Antænding sker ved en kugle, der falder ud af en skål, og derved affyres 

en pistol med en tænd.hætte. 

Kuglen holdes under udlægningen på plads ved en anden skål, der først fjer

nes automatisk, når minen er i en vis dybde, idet en membran da trykkes indefter. 

Membranen holdes udefter ved lufttryk inde i membranen, derindpumpes og 

.afspærres efter minens dybde, 3 ai 5 m. 

Skal minen optages, fisker men med en bådshage en vægtstangsarm, der ved, 

at løftes, trykker den øverste skål ned over kuglen. 

1/6-1908. 

Mathiesens Mine. 

Mekanisk antænding sker ved, at en svær vægt falder ned på tænd.hætten, der 

sidder forneden i et rør, i hvis øverste ende vægten sidder. 

Vægten er en hul metalklods, der er anbragt i en stang, som på et enkelt 

sted er gjort noget tynd, så at den her let knækkes, når der stødes mod minen. 

Røret lukkes med en beholder fyldt med kviksølv, der nedefter lukkes med en 

metalplade - zinkplade - hvorved kviksølvet amalgamerer og pladen derved fortæ

res. 

Kort før udlægningen fyldes beholderen. 

Under udlægningen undgås så vidt muligt rystelser af minen. 

Noget efter at minen er udlagt, vil zinkpladen være fortæret, og kviksøl

vet løber da ned i metalklodsen og gør denne tung. 

1908. 

Tito Nevero, Spezia Minen 1 _mekanisk. 

Sprængladningen er ophængt under svømmeren. 

Antændelsen sker ved en faldende kugle, der under udlægningen holdes i sin 

skål ved en stift, der griber ind i kuglen. 

Når minen har nået sin dybde, sænkes skål og kugle et lille stykke, ved at 

vandet trykker på en membran. 

Derved udløses stiften. 

15/4-1908. 
Tysk patent på farefri optagelse af miner. 

Farefri optagelse af miner består i, at der i ankertovet er indskudt en 

spærreklinke, der kan udløses ved hjælp af et tov, der er ført ned til en vægt 

på bunden, og som først skal fiskes. 

Hales i frigøretavet, løftes klinken, og minen kan stige til vejrs. 



Men fra klinkens inderste del udgår et tov, der er ført i en større bugt 

op til minens overside og derfra ned til klinkens underrand. 

Dette tov strammes, ved at minen stiger· op og vælter den, da det er gjort 

fast foroven på minen. 

Derved falder slagstiften ud af sit leje og bliver liggende i minens øver

ste del, og minen er derved ufarlig. 

1908 • 
. Gelgars mekaniske mine. Fransk mine. 

Minen er ægformet. 

Antændingen sker ved et urværk, der udløses i det øjeblik, minen påsejles, 

og som efter nogen tid frigør en hammer, der slår ned på en slagdorn. 

Urværkets udløsning sker ved, at en stang, der rager oven ud af minen, 

trykker nedefter, når minen påsejles. 

1908. 
W.Laurencich. En mekanisk mine. 

Antændelsen sker ved en slagdorn, der påvirkes af en fjeder. 

Ved minens påsejling drejes en skive, der er forsynet med 6 arme, som ra

ger uden for minen. 

Derved frigøres slagdornen, så at fjederen kan slynge den mod fænghætten. 

Skal minen optages, drejes, ved hjælp af en nøgle, der stikkes ned i vandet, 

et sving, der rager uden for minen. 

Derved frigøres en korkflyder,.hvorved en snor på en tromle afrulles. 

Når flyderen er i overfladen, kan man, ved at trække i snoren, tage 

spændingen fra slagdornen. 

Under udlægningen forhindres den 6-armede skive i at dreje sig ved en med 

dybderegulatoren forbunden stang, der går gennem et rør ind i minekassen, og som 

først trækker nedefter, når minen har indtaget sin dybde. 

hjælp 

Dybderegulatoren sidder under minekassen i et fra denne udgående stativ. 

Tovet er som sædvanlig rullet på en tromle. 

Over denne sidder regulatoren, der i princippet væsentligt virker ved 

af en membran, der trykkes ind, • nar minen er i sin rette dybde, og som 

modvirkes af en fjeder, hvis spænding afpasses efter den indstillede dybde. 

Tromlen frigøres, når membranen trykkes ind. 

Så snart ankeret tager bunden, ophører det at virke med sin vægt. Minen 

stiger da atter til vejrs, hvorved membranen igen går ud. 

Derved fastholdes atter ankertromlen, og samtidig trækkes sikkergedsstan

gen for antænding ned, så at slagblotens 6-armede stødskive frigøres. 
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1/11-1908. 

Kemiske stødminer. 

Forskellige stødminer med kemisk antændelse. 

a. 

b. 

Professor Jacobi's svovlsyre-clorsur kali-sukker tænder, anvendt i en kug

leformet mine med en faldende kugle, der knækker svovlsyrelegemet. Pioner

kaptajn har foreslået entregangshane til sikkerhedsforanstaltning. 

Vandkaliumsmine. Stødtænder med svovlsyre. Clorgas og bladguld anvendt som 

tændmiddel i en mine, der tænkes hængt op på en undervandsbåd. 

21/12-1908. 

Fiat-San-Giorgiu 1 Genua. 

Fabrikantfirmaet Fiat-San-Giorgiu, Genua, patent på en stødmine eller mod

mine (kontramine). 

Minen består af 2 beholdere, af hvilken den ene er flyder, den anden inde

holder ladningen og er ophængt i flyderen ved tove. 

Kastes minen, bliver flyderen liggende i vandoverfladen, medens ladnings

kassen, der også indeholder tændmekanismen, synker, indtil tovene er strammet. 

I flyderen kan der strømme vand ind, så at den til slut synker, og derved 

også minen, til bunds. 

Indstrømningshastigheden kan reguleres ved at indstille ind- og afstrøm

ningsåbningen. 

Minen bringes til at eksplodere ved at vand løber ind gennem et fint hul 

ovenpå et stempel, der derved, ligesom i vandtrykskontaktslutteren, trykkes ned

efter, og til slut frigør slagfjederen, der driver slagstiften ind i pistonen. 

1/12-1908. 

a. Her~zothe sømine. 

Denne er den kendte, pæreformede mine med de 5 stødhorn, bestående af 

glasrø~, omgivet af blykappe. 

Ved påsejling knækkes et af rørene, og syre strømmer ned og armerer et 

galvanisk element. 

Sikkerhedstrådene til patronen er ført uden for minen, og her er den ene 

forsynet med en sikkerhedsforanstaltning, der først sættes ud af virksomhed, no

get ef~er at minen er udlagt. 

b. McEvoy's mine. 

Minen minder om den Hertzothe', men den har ikke stødhorn. 

Derimod ligger der over minen et tungt dæksel, der ved påsejling falder af 

og derved sønderbryder glasrøret, der sidder inde i minens top, og elementet ar

meres. 
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c. McEvoy's nyere mine, pæreformet. 

Antændelsen sker ved en vægt inde i minen, som ved påsejling falder og der

ved slutter en kontakt, og elementets strøm sluttes gennem patronen. 

d. Noval minen. 

Anvender en af McEvoy opfunden kviksølvsstrømslutter. 

Sikkerhed fås gennem smeltning. 

Minen indeholder 2 Leclanche's elementer. 

e. Platintrådspatronen. 

Den amerikanske patron, fremstillet af General Al~ot, har en tændstrøm

styrke på o.47 amp. Undersøgelsesstrømstyrke 0.15 amp. Platintrådens diameter 

0,063 mm. Længde 8 mm. Patronens ledningsmodstand 1 ohm. 

f. Engelsk marines platintrådspatron. 

Platintrådens diameter 0,076 mm. Længde 6.35 mm. 

g. Mc.Evoy's platintrådspatron. 

Trådens diameter o,o5 mm. Længde 7,6 mm. 

1/2-1909. 

Iagttagelsesminer. 

Bundminer, sigteminer og ikke selvvirkende stødminer, altså kabelminer. 

I almindelighed lægges minerne i 3 rækker med 5o m mellem minerne i den 

enkelte række og mellem rækkerne indbyrdes, for at nabominer ikke skulle bringe 

hinanden til eksplosion. 

1909. 

Elias eksplosive kabel. 

Kommandør Giovanni's eksplosive kabel, der eksploderer som en sømine. 

13/3-1909. 

2 nye engelske mineskibe. 

Engelske krydsere, "APOLLO" og "ANDROMACHE" omdannes til mineskibe. 

England har dermed allerede 5 sådanne. 

15/2-1909. 

Oberst Cavette's elektriske, ikke selvvirkende mine. 

Minen er kegleformet, spidsen nedad. 

Strømslutterener en stang, ophængt lodret i et kugleled og ragende uden 

for minen, hvor den ender i et stangkors. 

Påsejles dette, drejer stangen sig, og slutningen tilvejebringes. 

Minernes ankertov er vist over en rulle på ankeret og ført ind i land, så 

at minen kan nedhales eller fires op efter vandstandsveksling. 



1909. 

Amerikansk mine. 

Amerikansk mine synes efter tidsskriftet ''Scientific American, 1904, at 

være antaget af den amerikanske marine. 

Minen er enten bundmine eller afstandsmine med en kugleformet flyder, der 

indeholder strømslutteren. 

Denne er et kuglependul, ophængt i en fjeder. 

Ved sit udslag, løfter den et anker op med en hesteskomagnet. 

Forinden udslaget er der sluttet fra land en stadig strøm over hestesko-

magneten gennem en modstand i flyderen på looo ohm. 

Når ankeret løftes, ledes denne strøm uden om modstanden og gennem patronen. 

Strømmen forstærkes derved, men kan dog ikke tænde patronen. 

Derimod bevirker den på stationen i land drejning af en vægtstang, hvorved 

en klokke bringes til at lyde, og man kan nu efter behag sende en tilstrækkelig 

stærk tændstrøm fra en dynamo gennem patronen. 

Efter ganske samme princip er træghedsstrømslutteren af minen, spiralstrøm

slutteren af Gibbin, Chutani relæstrømslutteren og McEvoy 1 s magnetstrømslutter. 

1909. 

P.C.F.Hoffmann i Kiel. Pæreformet dobbelt mine. 

To to-korede kabler fører fra et 'batteri ud til minen. 

Det ene er et signalkabel, der i minen er ført: den ene kere til en fast 

kontakt, den anden til en bevægelig, som trykkes ind ved minens påsejling. 

Der findes flere kontakter - og dermed bringes en klokke til at lyde. 

Signalkablet er ude i minen ført til en kuglestrømslutter, der påvirkes, 

når minen krænges over under forsøg på at drægge den. 

Det andet kabel er tændkablet, gennem hvilket patronen kan tændes efter 

behag. 

Minens ankertov er ført over en tromle i ankeret. 

Denne tromle kan drejes ved hjælp af en elektromotor i ankeret, der betje

nes gennem to dobbeltkorede kabler, der føres ind til land, det ene til en dyna

mo, det andet til et dobbelt batteri. 

Minen kan altså hæves eller sænkes efter tidevandet. 

1900. 

Mailander og Schneider. 

Mine, der kan bringes til at eksplodere ved bølger. 

Er ikke beskrivelse værd. 



1909. 

William H.Pech's dybderegulator. Amerikansk patent. 

Ankeret sidder løst på ankertovet og rutscher ned ad dette, når minen ud

lægges, medens minen bliver svømmende i overfladen. 

På ankeret sidder en pal, der holdes i stilling af et lod, ophængt i en 

snor, afpasset efter minens dybde. 

Når loddet tager bunden, slås en pal fra, og en forkniber træder i funkti

. on og fastholder ankeret på tovet. 

1909. 

Mahn's (Wien) dybderegulator. Tysk patent. 

Mine med dybderegulator. 

Tovet er rullet på en tromle på ankeret og går gennem en rulle under mi-

nen. 

Når minen kastes, bliver den liggende i overfladen, medens ankeret går 

til bunds. 

Ved at tørne mod bunden, udløses en pal, der smækker i indgreb med tænder 

på tromlens ene endeflade, så at tovet ikke længere kan tromles af. 

Kort efter smelter en kogesaltstift, der holder en svær vægt ophængt til 

minens ene side. 

Vægten, hvortil tovets øverste ende er fastgjort, falder derved og haler 

minen ned, indtil en tave på tovet i den rette dybde tørner mod rullen under 

minen. 

1909. 

Anskaffelse af søminer i Østrig. 

På Østrigs marinebudget 19o9 er opført 200.000 Østr. kr. til søminer med 

tilbehør. 

Afsnittet ''Udklip af artikler, der vedrører miner og minekrig", suppleret 

med enkelte bemærkninger om torpedoer og minestrygningsgrej, har fået et langt 

større omfang end tilsigtet, men man kan ikke undgå at blive grebet af mange af 

de forskellige konstruktionsprincipper. 

Konstruktioner, der selv i dag i' høj grad er realistiske. 
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REDEGØRELSE FOR KONSTRUKTION AF MINER. 

Introduktion. 

Miner nutildags skal kunne anvendes i mange forskellige situationer og 

mod mange typer af skibe. På grund af dette forhold er miner af i dag normalt 

et meget kompliceret våben med mange operative indstillingsmuligheder. 

Klassificering. 

En måde at klassificere miner er som kontrollerede og selvvirkende. 

Kontrollerede miner benyttes normalt til havnespærringer eller gennem

sejlingsåbninger og forbindes med kabler til land, hvorfra minerne kan armeres 

og desarmeres. 

En anden måde at klassificere miner på er lægningsmetoden. Miner kan lægges 

af u-både, luftfartøjer, raketter og overfladefartøjer. 

Endnu en metode at klassificere miner på, er den måde, minen står i vandet 

efter lægningen. Her taler vi om drivende, forankrede eller bundminer. 

Drivende miner. 

Drivende miner benyttes normalt til offensiv minering i havne eller floder. 

De er normalt forsynet med uskadeliggørelsesanordning, som giver minen en meget 

kort levetid. 

Bundminer. 

Bundminer benyttes normalt i vanddybder op til maximalt 5o m, selv om de 

kan benyttes på langt større dybder, hvis målet er neddykkede u-både. 

Forankrede miner. 

Forankrede miner benyttes normalt, hvor vanddybden er så stor, at bundminen 

ikke vil forårsage skade på passerende skibe ved eksplosion. 

Den sidste og vigtigste måde at klassificere miner på er den måde, på hvilken 

minens tændsystem modtager et skibsmål. 

Der er to hovedklasser: 

a. kontaktminer. 

b. bundminer. 

En kontaktmine skal rammes af et mål, medens en bundmine modtager tilstede

værelsen af et skib gennem fysisk forandring, frembragt af et skib, det være sig 

shvel støj, tryk, som forandring af magnetfeltet. 
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Hvorledes affyres miner? 

Som før nævnt må en selvvirkende mine selv afgøre, hvornår målet er inden 

for rækkevidde af minen uden hjælp af menneskelig betjening. 

Den hovedkomponent, som udfører disse funktioner, kaldes minens tændsystem. 

De enkelte tændsystemer funktionerer enten ved kontakt eller ved modtagelse af 

tryk, støj eller magnetisme, eller ved kombinationsmulighed af alle typer indbyr~ 

des eller på een gang. 

Kontakt-tændsystem. 

Der benyttes i miner tre typer af kontakt-tændsystemer: 

a. Inerti. 

b. Kemisk. 

c. Galvanisk. 

Inerti-tændsystemet. 

Inerti-tændsystemet anvender den direkte kraft fra et skib, der rammer 

minen, til at slutte tændkredsløbet og bringe minen til eksplosion. 

Kemiske tændsystemer. 

Kemiske tændsystemer anvender en eller anden form for syrehorn, der knu

ses ved påsejling af minen. 

Galvaniske tændsystemer. 

Galvaniske tændsystemer anvender princippet af to forskellige metaller i 

saltvand. Slutning af tændkresdløbet kan ske ved, at et skibsskrog rører ved et 

kobberhorn eller kobberantenne eller ved, at et træskib bøjer et kobberhorn til 

kontakt med en stålskål. 

Afstandstændsystemer. 

Bundminer opdager tilstedeværelsen af et skib ved hjælp af et tændsystem. 

a. Magnetminer ved hjælp af en induktionsspole eller anden form for 

detektion af ændring af magnetfeltet. 

b. Akustiske miner gennem en mikrofon, vibrator eller seismograf. 

c. Trykminer gennem en trykmodtager. 

Så snart en af de ovennævnte modtagere opdager et skib i nærheden, bliver 

signalet overført til et tændkredsløb, der så afgør - ved hjælp af alle de for

skellige dele i tændsystemet - om signalet er af tilfredsstillende størrelse til 

at registrere en oversejling eller detonere minen. 
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Magnetiske tændsystemer. 

De tidligste magnetiske bundminer anvendte magnetnålsprincippet for at 

slutte tændkredsløbet. Dette tændsystem blev anvendt i stort antal af tyskerne 

i begyndelsen af den anden verdenskrig og kopieret af den amerikanske marine. 

En anden type af magnet-bundminer anvender forandringen af jordens mag

netfelt til at modtage signalet fra et skib. Induktionsspolen er her den kompo

nent,der frembringer den el-strøm, som i størrelse er direkte afhængig af for

andringen i jordens magnetfelt, frembragt af et passerende skib. Hvis strømmen, 

frembragt af induktionsspolen, er af tilfredsstillende størrelse, vil denne slut

te et relæ, de1· igen slutter en del af tændkredsløbet. 

De fleste magnetiske tændsystemer er i dag konstrueret således, at de kræ

ver to modsat rettede påvirkninger, imellem hvilke der kan indsættes forsinkel

ser, der varierer lige fra en brøkdel af et sekund til mange sekunder. Den mag

netiske bundmine er en af de letteste miner at stryge og beskytte skibet imod. 

Akustiske tændsystemer. 

Akustiske bundminer anvender mikrofoner, vibratorer eller lignende former 

for detektion til modtagelse af skibsstøj. 

Et skib frembringer forskellige slags støj. Skruerne giver een frekvens, 

::1askineriet en anden, hjælpemaskineri en tredie. Nogle tændsystemer anvender 

skruestøj til at frembringe el-strøm elier slutning af tændkredsløb. Andre an

vender støjen fra hele maskineriet. 

Tryk-tændsystemer. 

Tryk-tændsystemer modtager den trykvariation, der fremkommer ved et skibs 

bevægelse gennem vandet. Trykforandringens størrelse varierer ved skibets fart 

og størrelse. Først afgør tændsystemet, om trykstørrelsen og dens varighed er 

tilfredsstillende; hvis dette er tilfældet, vil minen registrere en oversejling 

eller detonere. Tændsystemet vil normalt være i stand til at skelne mellem et 

skib og SØ. 

Minekomponenter. 

For at gøre miner operativt bedre egnede til deres opgave er i dag næsten 

alle forsynet med forskellige ekstra komponenter, der foruden tændsystemets egen 

egenskab giver mulighed for indstilling af miner. Indstilling, der foretages au

tomatisk under lægning, og indstilling, der foretag0s inden lægning. 

Minestrygningsopgaver af i dag kræver en så god orientering om lagte mine

typer, evt. indstilling, som muligt, idet opgavernes størrelse ellers kan være 

håbløs. 
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. 

Det var oprindeligt ikke min mening at udarbejde en større afhandling over 

miner, minevåbnet, Søminevæsenets historie m.m. 

Heftet var først og fremmest tiltænkt personellet ,ed minedepot St.Dyrehave. 

Efterhånden som udarbejdelsen skred frem, blev det klart, at personel uden 

for depotets rækker kunne have interesse i heftet. 

Jeg har ikke tilstræbt, og har ej heller haft den fornødne tid, til at ud

arbejde et hefte, der skal stå for mere end oprindeligt ~ilsigtet. 

Som kildemateriale har jeg anvendt uddrag af artikler i danske, såvel som 

i udenlandske bøger, blade, tidsskrifter m.v., suppleret med min egen viden igen

nem mere end 3o år indenfor minevåbnet. 

Hvis der skulle være unøjagtigheder, eller andre mener at have bedre infor

mationer, har jeg kun at tilføje, at jeg også selv har haft stærkt modstridende 

oplysninger om forskellige hændelser eller tildragelser. 

Jeg har i hvert enkelt tilfælde forsøgt at anvende de, efter min mening, 

mest relevante oplysninger. 

Det er klart, at jeg ikke har kunnet uddybe de sidste årrækker indenfor 

minevåbnet yderligere, idet jeg i så tilfælde ville have kommet ind på at behand

le emner, som endnu ikke kan betragtes som historie. 

Jeg vil lade mine efterfølgere udfylde denne periode, når den tid kommer. 

/~~- ....... 
J.S.Lorenzen 

Orlogskaptajn. 


