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DANSK SØARTILLERIS
NYERE HISTORIE 1860 - 2004

Admiral Sven Eigil Thiede

INDLEDNING
I min bog "DANSK S0ARTILLERI
1860-2004" har jeg brugt 766 sider
til på baggrund af skibsartilleriets
internationale udvikling og flådens
historie at give et sammenhængende
billede af dansk søartilleri fra 1860
til 2004. Da jeg blev opfordret til at
skrive en artikel om samme emne,
måtte jeg nødvendigvis begrænse mig.
Jeg har valgt først at give en kortfattet
oversigt over skibsartilleriets historie
i denne periode og derefter nærmere
belyse enkelte markante træk af denne
udvikling.

Den riflede kanon
Med indførelsen af den riflede kanon
frembragtes ikke blot en kanontype med
bl.a. øget skudnøjagtighed på større
afstande og øget virkning afden enkelte
træffer i målet; men der skabtes også
grundlag for en langt videre udvikling af
kanonkonstruktionen i de efterfølgende
årtier.

Panser
Indførelsen af panser under Krimkrigen
1854-1856 skabte behov for panser
brydende skyts og førte til en næsten 100
år lang konkurrence mellem på den ene
side artilleriets slagkraft og på den anden
panserets beskyttelsesevne. Kanonernes
kaliber øgedes, og der fremstilledes
stadigt mere effektiv panserbrydende
ammunition.

Skibsartilleriets tidlige udvikling
Atjeg har taget mit udgangspunkt i 1860,
beror på, at det var på dette tidspunkt,
udviklingen af det, vi forstår som det
moderne artilleri,tog sinbegyndelse med
indførelsen af riflet skyts. Nok havde
skibsartilleriet i de forudgående ca. 500
år været underkastet forandringer og
forbedringer; men det var først med de
tekniske gennembrud og den industrielle
revolution i 1800-tallet, at udviklingen
tog fart.

SKIBSARTILLERIETS
UNG

UDVIK-
Vædring
Efter at kanonen i århundreder havde
været det eneherskende svære våben
til søs, fremkom i det 19. århundrede
andre kampmidler. Med indførelsen
af dampkraft kom et nyt moment ind i
søkrigsførelsen, vædring. Erfaringerne
fra den amerikanske borgerkrig og
sænkningen af det italienske slagskib
RE D'ITALIA i slaget ved Lissa i 1866
kom i de efterfølgende mange år
til at præge både skibbygningen og
taktikken til søs. Nogle påstod endog,
at væddersporen anbragt i et kampskibs
stævn var fremtidens hovedvåben.
Panserbatteriet ODIN, der løb af stablen

3



i 1872 forsynedes således med spore til
vædring og vore panserskibe til og med
NIELS IUEL byggedes med vædderstævn.
Søkrigshistorien kan dog efter slaget
ved Lissa kun byde på et et eksempel på
sænkning ved vædring i kamp afat over
fladekrigsskib. Det var den chilenske
korvet ESMERALDA, som oven i købet lå
stoppet i beskadiget tilstand, da den blev
vædret. Man må imidlertid huske på, at
i 3 årtier efter slaget ved Lissa, forekom
der ikke større krigsbegivenheder til søs,
så erfaringsgrundlaget var spinkelt.

Den selvbevægende torpedo
Den selvbevægende Whitehead torpedo,
der indførtes i midten af 1870erne, var et
anderledes effektivt middel til sænkning
af skibe ved træfning under vandlinien.
Som fremført af små, hurtige torpedo
både udgjorde torpedoen en trussel,
der stillede nye krav til skibsartilleriet.
Der indførtes derfor antitorpedobåds
skyts i form af revolverkanoner og
mitrailleuser samt småkalibrede , hurtig
skydende patronkanoner, som igen førte
til anvendelse af røgfrit eller rettere
røgsvagt krudt. Og med det røgsvage,
langsomt brændende krudt kunne også
de svære kanoner forlænges med øget
begyndelseshastighed og rækning til
følge.

Kikkertsigter og ildledelsesmateriel
I slutningen af 1890erne var man
kommet i den barokke situation, at de
større skibes hovedannering bestod
af højt udviklede, langtrækkende
og nøjagtigt skydende skyts, hvortil
anvendtes sigtemidler som kærv og falk,
der ikke væsentligt adskilte sig fra de
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sigter, der 30-40 år tidligere havde været
benyttet til primitive forladekanoner.
Dette førte til introduktion afkikkertsig
ter, optiske afstandsmålere og udvikling
af egentligt ildledelsesmateriel og
nye skydemetoder, som i den første
verdenskrig muliggjorde artillerikamp
på 15-20 km afstand.

Luftværnsskyts
Anvendelsen under den første
verdenskrig af luftskibe og fastvingede
fly medførte et behov for luftværnsskyts,
nok et nyt område for skibsartilleriet.

Radar og flyets dominerende rolle
Indførelsen i 1938-1945 af radar til
varsling, ildledelse, ledelse af fly
og navigation havde en væsentlig
indflydelse på kampen til søs. Nat
blev bogstavelig talt gjort til dag. For
skibsartilleriets vedkommende betød
det tidligere opdagelse af fjendtlige
mål og mulighed for effektiv skydning
i mørke og usigtbart vejr. Under den
anden verdenskrig blev skibsartilleriets
århundreder gamle dominerende rolle
i søkrigsførelsen imidlertid brudt.
Nok forekom der i denne krig be
tydningsfulde artillerikampe mellem
krydsere og slagskibe; men i de alt
afgørende søslag viste flyene, og ikke
mindst de hangarskibsbaserede fly, sig
at have overtaget rollen som de store
flåders dominerende søkrigsvåben.
Også i kystnære operationer fik flyene
øget betydning.

Søartilleriet fik denned mere defensivt
prægede opgaver, og de sværeste
kanoners kalibre reduceredes i efter-



krigsårene efterhånden fra ca. 40 cm til
12-15 cm.

Missilerne betydning
Udviklingen fra midten af det 20.
århundrede af styrede langtrækkende
og hårdt slående missiler, der betragtes
som en del afsøartilleriet, har givet dette
nye muligheder og øget betydning. Til
adskillige opgaver er kanonen imidlertid
stadig det mest hensigtsmæssige og
"økonomiske" våbensystem. Dette
gælder ikke mindst i spændings- og
krisestyringssituationer. I 2004 er situ
ationen derfor den, at søartileriets to
komponenter, kanonen og missilet sup
lerer hinanden og tilsammen spiller en
betydningsfuld rolle.

Det danske søartilleris udvikling
Indtil den første verdenskrig havde det
danske søværn været i stand til i rimeligt
omfang at følge udviklingen i udlandet
ved anskaffelse af artillerimateriel til
armering af nye skibe. Knappe res
sourcer vanskeliggjorde imidlertid i
adskillige tilfælde udskiftning af for
ældet artillerimateriel med nyt i eksi
sterende skibe. I årene mellem de to
verdenskrige afmagredes flåden, og
dansk søartilleri var i disse år slet ikke i
stand til at følge udviklingen i udlandet.
De i sidste øjeblik omkring udbruddet
af den anden verdenskrig givne ekstra
bevillinger kom for sent til at fa nogen
effekt på flådens armering, før fjenden
var i landet.

I 1945måtte den dansk flåde bogstaveligt
talt opbygges fra bar bund. I løbet af
de første 4-5 år lykkedes at udvikle

en flåde på 58 egentlige krigsskibe og
større enheder til særlige formål, hvilket
må siges at være ret imponerende. I
artilleristisk henseende var denne styrke
dog behæftet med mangler. Dette gjaldt
især luftforsvaret og evnen til om natten
og i usigtbart vejr at bekæmpe sømål.
Endvidere vanskeliggjorde mange
forskellige kalibre og kanontyper, hvor
af nogle måtte betragtes som forældede,
både uddannelsen og forsynings- og
vedligeholdelsestjenesten. Først med
tilslutningen til NATO og den fra
1950erne modtagne våbenhjælp samt
indkøb hos Bofors af den nye hur
tigskydende og maskinrettede 40 mm
kanon L/70 forbedredes situationen. Vi
skulle imidlertid helt frem til slutningen
af 1960erne, før flådens armering kun
ne betegnes som tidssvarende, og netop
da manifesterede sømålsmissilerne sig
som en ny trussel.

Tilkomsten af korvetterne af NIELS
Just-klassen og torpedo-/missilbådene
af Wru.æaors-klassen, der alle arme
redes med 76 mm maskinkanoner,
omarmering af fregatterne af PEDER
SKRAM-klassen og indførelsen af Har
poon sømålsmissilet og NATO Sea
Sparrow luftforsvarsmissilet medførte,
at flåden i løbet af 1980erne kom til at
omfatte en særdeles slagkraftig over
fladekampstyrke. Disse våbensystemer
er siden da gennem løbende opdatering
og videreudvikling holdt a jour med den
internationale udvikling. Indførelsen
af STANDARD FLEX konceptet,
først og fremmest med FLYVEFISKEN
klassen, har i de senere år i nogen grad
kompenseret for en betænkelig nedgang
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i antal afenheder. Efter at flådens største
kanonkaliber i en årrække har været 76
mm er det nu atter øget til 127 mm, idet
det helt nye fleksible støtteskib ABSALON

er blevet armeret med en amerikansk
konstrueret 127 mm maskinkanon, som
med raketdrevne granater vil kunne
beskyde mål på over 100 km afstand.

INDFØRELSEN AF RIFLEDE KA
NONER
Jeg skal derefter gå lidt mere i
detaljer vedrørende enkelte markante
udviklingstrin.

Fordelen ved riflede kanoner
Indførelsen af riflede kanoner i midten
af det 19. århundrede var et betydnings-

fuldt gennembrud. De riflede kanoner
havde allerede på deres tidlige stade
mange fordele. Projektiler, der
affyredes fra glatløbede kanoner måtte
nødvendigvis være kuglerunde. Ethvert
anderledes formet projektil vil tumle
rundt i luften. Ved den riflede kanon
findes denne begrænsning ikke, da
projektilet ved hjælp af kanonløbets
snoede riffelgange tilføres en rotation,
der giver det gyroskopisk stabilitet, så
det stadig vil flyve med spidsen fremad.
Længere og dermed tungere projektiler
kunne således affyres fra en riflet ka
non sammenlignet med en glatløbet.

Bagladeskyts
Omtrent samtidig med indførelsen

12 pds. Glatløbet bagladekanon af Wahrendorffs konstruktion.Støbt 1841.
Tøjhusmuseet.
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af riflede kanoner muliggjorde den
tekniske udvikling også konstruktion af
bagladeskyts. Allerede i 1841 lykkedes
det således svenskeren friherre Martin
von Wahrendorff, som ejede Åkers
Styckebruk i Småland, at fremstille
en glatløbet bagladekanon af en kon
struktion, som vakte interesse i flere
europæiske lande, herunder ved det
danske landartilleri.

Næsten på samme tidspunkt konstrue
rede den sardinske artilleriofficer Cavalli
en baglademekanisme af omtrent sam
me type som Wahrendorffs.

Cavallis riflingssystem
Wahrendorff beretter selv, at det var
de gode resultater af franske forsøg
med cylindriske projektiler til riflede
håndvåben, der førte til at han og
Cavalli blev enige om at fremstille en
riflet bagladekanon. I 1846 rifledes
en wahrendorffsk bagladekanon efter
Cavallis riflingssystem . Kanonen
forsynedes med 2 riffelgange snoet
3/4 omgang i løbets længde, og
projektilerne havde hver 2 vinger, som
under udskydningen fulgte riffelgange
ne og bibragte projektilet den ønskede
rotation. Cavalli fortsatte sine forsøg i
Frankrig. Hans baglademekanisme fik
ingen praktisk betydning; men hans
riflingssystem viste sig anvendeligt til
riflede forladekanoner og blev vide
reudviklet både af den franske hær
og flåde, for siden at blive indført
i bl.a. Storbritannien og Danmark.
Riffelgangenes antal øgedes, og vingerne
afløstes af knaster.

Wahrendorffs riflingssystem
Wahrendorff valgte en anden rif
lingsmetode , det såkaldte forcerings
system, som bedre egnede sig til
bagladeskyts. Han lod projektilerne
omlægge med blyringe af lidt større
kaliber end løbet, som han riflede med
6 riffelgange. Ved udskydning skar
felterne mellem riffelgangene sig ind i
blyringene, og riffelgangene udfyldtes
af blyet. Herved bragtes projektilet til
rotation, og der skabtes tætning omkring
projektilet. Wahrendorffs riflede bagla
dekanon fik en vis udbredelse i udlandet.
Den anvendtes af Preussen og Østrig i
krigen mod Danmark, og den inspirerede
til den videre udvikling af det preussis
ke artilleri, hvor bagladeprincippet stæ
digt fastholdtes .

Laneasters rifling
En tredie pioner var englænderen Lan
caster, der opfandt et riflingssystem af
en helt tredie art, nemlig det formgivne,
snoede løb. Han gav forladekanonernes
glatte løb et ovalt, ellipseformet tvær
snit og snoede løbets udboring, således
at et i tværsnit ellipseformetprojektil ved
skudafgang ville blive bragt i rotation.
Ved forsøgsskydninger i England viste
der sig at være mange problemer; men
ved vellykkede skud opnåedes en efter
datidens forhold imponerende rækning ,
f. eks. med 17° elevation 5060 m. Et
antal 62 pdr. kanoner udboredes efter
Laneasters princip og medgaves flåden
under Krimkrigen. Resultaterne var
skuffende, og efter krigen blev dette
system opgivet.
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De tre riflingssystemer
Disse tre pionerer kom således til at
repræsentere hver sit riflingssystem.

l. Cavalli blev faderen til det riflings
system, som anvendtes ved riflede
forladekanoner.

2. Wahrendorff indførte det den dag i
dag anvendte forceringssystem.

3. Laneaster fik ideen til det formgivne,
snoede løb med det dertil i form svaren
de projektil, der videreførtes af Whit
worth, som jeg skal vende tilbage til.

Armstrong og Whitworth
Karakteristisk nok for den omkring
midten af 1850erne ret højt udviklede
britiske industri tog adskillige fabrikan
ter ideen om riflede bagladekanoners
op. Den første, der efter Krimkrigen
antoges som brugbar, var konstrueret
af William Armstrong i Newcastle. Den
bestod afet kærnerør af stål omlagt med
smedejernscylindre og var beregnet til
efter forceringsprincippet at udskyde
projektiler omlagt med en blykappe som
føringsmiddel.

Armstrongs nærmeste konkurrent
var Joseph Whitworth i Manchester.

Laneaster sriflede forladelcanon.
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Han konstruerede en bagladekanon af
homogent jern, der i styrke og hårdhed
nærmede sig stål, men lod sig behandle
som smedejern. Hans rifling var ligesom
Laneasters af kategorien "formgivet,
snoet løb med dertil i form svarende
projektiler". Løbet havde i tværsnit form
af en regulær sekskant med afrundede
hjørner. Projektilerne var af samme
form, og drivladningen var anbragt i en
kardus afblik, der passede tilløbet.
Efter sammenlignende forsøg faldt
valget i Storbritannien i januar 1859
på Arrnstrongs kanoner. Whitworths
kanoner havde ved disse skydeforsøg
endnu ikke været fuldt udviklede.
I løbet af nogle år viste det sig, at
Arrnstrongs bagladekanoner ikke op
fyldte forventningerne, og fra 1865 ar
meredes the Royal Navy's skibe med
svære panserbrydende forladekanoner
afArrnstrongs konstruktion.

Forsøg med riflede kanoner
Danmark
For den danske hærs vedkommende
var det franskmændenes overbevisende
resultater af indsættelsen af riflet for
ladeskyts i felttoget i Italien 1859,
der satte gang i udviklingen, og før
krigsudbruddet i 1864 var landartilleriet
udrustet med bl.a. 6 pds. feltkanoner
støbt i Sverige og riflet efter den franske
hærs metode modificeret af den danske
mekanikus Winstrup.

Efter Krimkrigen søgte også marinen,
bl.a. under udlandstogterne og ved
udsendelse af officerer til andre lande
at holde sig ajour med udviklingen. I
slutningen af 1859 beordrede

Kaptajnløjtnant Cl.T. Carlsen, 1831
61. Orlogsmuseet

Marineministeriet løjtnant C.LT.Carl
sen, der netop have gennemgået den
militære højskole, til at foretage en
tjenesterejse til Belgien, Frankrig og
England for at studere disse landes
artilleri, specielt det riflede skyts.

Kort efter, i begyndelsen af 1860,
var Orlogsværftets engelskfødte ma
skininspektør Wain, nok mest kendt
som senere medejer af Burmeister og
Wain, på en tjenesterejse til England
for at indhente oplysninger om damp
maskiner til den nye skruekorvet
DAGMAR . Under dette ophold lykkedes
det ham også at skaffe oplysninger om
Arrnstrongs og Whitworths kanonkon
struktioner, og han og direktøren for
Orlogsværftets maskinvæsen indsendte
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--------- - - - --

en rapport indeholdende en ret detaljeret og l stk. 20 pdr.l4 pds.l89 mm bag
beskrivelse afbegge kanonsystemer. Det ladekanon samt maskiner til udboring
anførtes, at Whitworths konstruktion og rifling af kanoner og til at forme og
udmærkede sig ved lethed i udførelse tildanne projektiler. Som en fordel ved
og mangfoldighed i anvendelse, og det Whitworths konstruktion anførtes, at
påpegedes, at kanoner af denne type Whitworths kanoner i modsætning til
ville kunne fremstilles på Orlogsværf- Armstrongs alternativt kunne anvendes
tet. Der foresloges derfor anskaffet som forladekanoner.
en kanon fra Whitworth til prøve,
medens der kunne træffes forberedelser Fra Antwerpen rapporterede Carlsen i
til at oprette et særligt værksted til september 1860, at han var tilhænger af
fabrikation af skyts af denne type. den franske marines system fremfor det
Denne rapport førte umiddelbart til, at whitworthske, idet der efter det franske
Marineministeriet beordrede Wain til at system ville kunne tilvejebringes riflet
rejse til England og hos Whitworth & skyts ved oprifling og forstærkning
Co. i Manchester bestille maskiner til af eksisterende glatløbede kanoner.
fremstilling af disse kanoner samt bl.a. Dette var vigtigt i en situation som den
en kanon. De videre forhandlinger førte foreliggende, hvor det gjaldt om skaffe
til, at Whitworth i slutningen af 1860 riflede kanoner til veje i stort tal. De
leverede l stk. 32 pdr.l6pds.ll02mm systemer, der var under fremstilling

Whitworth s 18/4 pds. bagladekanon. Orlogsmuseet
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i forskellige lande, måtte i øvrigt efter
Carlsens vurdering forventes snart at
blive fortrængt afnye og bedre. Efter sin
hjemkomst i november 1860 fra studie
opholdet i England gav han udtryk for
at både Armstrongs og Whitworths
kanoner måtte forventes at komme til
at dele skæbne med Lancasters, som jo
allerede var opgivet.

På dette tidspunkt var det bl.a. under
indtryk af den udenrigspolitiske situati
on magtpåliggende for Marineministe
riet at fremme fremskaffelsen af
riflet skyts til flåden. Der nedsattes
en kommission til bedømmelse af de
whitworthske kanoner med henblik
på at fastslå, hvilken slags riflet skyts
det ville være hensigtsmæssigt at til
vejebringe. Kontreadmiral van Dockum
blev formand og i kommissionen ind
gik Søtøjmester Skibsted, Carlsen, der
var blevet undertøjmester, og Wain
samt 3 artilleriofficerer fra hæren.
Kommissionens første reaktion var
at foreslå, at der gennemførtes sam
menlignende skydeforsøg med dansk
glatløbet skyts opriflet og forstærket
med stålringe efter den franske marines
system 1858. l stk. 30 pds og 2 stk. 18
pds. støbejernskanoner blev derefter
hos Anker Heegaard i Frederiksværk
omdannet til riflede forladekanoner.

I marts 1861 indledtes skydningerne
med de 2 whitworthske kanoner på
Amager for ladningsbestemmelse
og indskydning. Den 18 april 1861
sprængtes den sværeste 32 pdr./6 pds.
kanon. En konstabel blev dræbt, og
kaptajnløjtnant Carlsen og 3 konstabler

såredes, Carlsen så alvorligt at han den 1.
maj afgik ved døden. Ved Orlogsværftet
fremstilledes 2 tilsvarende kanoner,
som anvendtes til skydeforsøg; men
det opgaves at anvende disse kanoner i
flåden.

Samme efterår begyndte skydeforsøgene
med de opriflede og forstærkede for
ladekanoner. I november 1861 frem
hævede Marineministeriet over for
den whitworske kommission , at det
var af yderste vigtighed, at der kunne
fremskaffes så meget riflet skyts, at
hvert af de skibe, som det måtte anses
for nødvendigt at udruste, kunne blive
forsynet med nogle riflede kanoner,
hvis en krig skulle udbryde i foråret
1862. De i gang værende forsøg førte
til, at flåden ved krigsudbruddet i 1864
rådede over 67 stk. 18 pds. riffelkanoner
af støbejern. Endvidere var der fra
landartilleriets beholdninger udlånt 10
stk. 24 pds. og 30 stk. 12 pds. opriflede
bronzekanoner, i alt 107 riflede kanoner,
som kom til at gøre god fyldest i flådens
skibe. De riflede kanoners spidsgranater
havde en overlegen virkning i forhold
til de glatløbede kanoners kugler. Under
kampen ved Helgoland var det næsten
udelukkende fjendens spidsgranater, der
anrettede betydelig skade. Detvarsåledes
spidsgranater, der såvel i fregatten NIELS
JUEL som i JYLLAND dræbte og sårede
en hel kanonbesætning. Tilsvarende
skyldtes de alvorlige skader i fjendens
skibe, herunder branden i den østrigske
fregat SCHWARTZENBERG, hovedsagelig
danske spidsgranater. Også under
træfningen ved RUgen viste de riflede
kanoners granater sig at have størst

11



18 pds. 45 etr. ringet riffelkanon. Tøjhusmuseet.

effekt.

Forsøgsskydning mod panserplader i
begyndelsen af 1860erne havde vist, at
der var behov for svært panserbrydende
skyts, og at riflede kanoners lange
spidsprojektiler var mere effektive
end kugler. På dette tidspunkt søgte
Marineministeriet at tilvejebringe
3 panserfregatter, idet linieskibet
DANNEBROG pansredes og ombyggedes,
og den under bygning værende skrue
fregat PEDER SKRAM ændredes til
panserfregat. Endvidere kontraheredes i
England panserfregatten DANMARK. Der
var overvejelser om riflet skyts til dis-
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se skibe burde købes hos Krupp el
ler Armstrong. I betragtning af den
udenrigspolitiske situation faldt valget
i 1863 naturligt på Armstrong, og der
kontraheredes indledningsvis 2 stk. 60
pds. 144 ctr. riflede forladekanoner af
smedejern til DANNEBROG, som hejste
kommando i slutningen af marts 1864.

Medens bestræbelserne før krigsud
bruddet i 1864 havde været rettet mod
at udruste hvert af flådens skibe med
enkelte stykker riflede kanoner, da der
stadig lagdes vægt på at kunne udføre
rikochetskydning med det glatløbede
skyts, specielt i mørke og ved dårlig



Armstrong S60 pds. 144 etr. riffelkanon i slædeaffutage afjern. Bemærk den me
kaniske rekylbremse, en friktionsbremse, anbragt i slæden under kanonen.
Søværnets Hist. Saml.

sigtbarhed, viste udviklingen i udlandet
samt vore egne krigserfaringer, at
de glatløbede kanoner overalt burde
erstattes af riflet skyts. I løbet af årene
1865-1875, der kan betegnes som de
riflede forladekanoners årti, anskaffe
des til flåden 44 stk. 3"/83,4 mm og 84
stk. 6"/ 153,5 mm, hvoraf hovedparten
var af dansk konstruktion og støbt i
Sverige. Fra Armstrong anskaffedes 31
stk. 8"/202,7 mm, 3 stk. 9"/222,7 mm
og 12 stk. 10"/254 mm. Omarmeringen
tog sin tid, og vi skal helt frem til 1877,
før de sidste glatløbede kanoner udgik

afflådens armering.

OVERGANGEN TIL BAGLADE
SKYTS

Dansk valg af bagladeskyts
I søværnet var man omkring 1870
meget opmærksom på de uomtvistelige
betjeningsmæssige fordele ved baglade
systemet, og betimeligheden af dets
indførelse diskuteredes ikke mindst
efter fremkomsten af det langsommere
brændende prismatiske sortkrudt.

13



Krupp's 6" 70 ctr. bagladekanon i slædeaffutage. Anvendt i krydserfregatten
Fyen. Søværnets Hist. Saml.

Dette kunne bedst fuldtud udnyttes i
bagladekanoner, der kunne konstrueres
med længere løblængder, end hvad
der af praktiske grunde var muligt ved
forladekanoner. Udviklingen i udlandet
fulgtes nøje. Stålet fandt stadig mere
udbredelse som kanonmateriale, og
det var efterhånden lykkedes at kon
struere pålideligt funktionerende bagla
dernekanismer. Såvel franske bund
skruernekanismer som tyske kilerne
kanismer opfyldte kravene. Også
Armstrong tilbød atter bagladeskyts;
men den britiske flåde var fremdeles
armeret med svære forladekanoner af
Armstrongs konstruktion, og de vendte
først i 1879 tilbage til bagladesystemet.
For den danske flådes vedkommande
faldt valget i 1875 ret naturligt på stål-

14

kanoner fra firmaet Krupp i Essen, idet
privat ejede franske kanonfabrikker på
dettetidspunktdårligtvarkommet igang,
og Armstrongs nye bagladekanoner
ikke ansås for effektivt gennemprøvet.
Der købtes indledningsvis 4 stk. 6" (15
cm) kanoner til forsøg samt til armering
af den nybyggede skonnert INGOLF, og i
1877 bestiltes armeringen til panserbat
teriet HELGOLAND hos Krupp. Dette
flådens hidtil største skib armeredes
med 1 stk. 30,5 cm, 4 stk. 26 cm og 5
stk. 12 cm bagladekanoner.

De kruppske kanoners æra
I tiåret 1876-1895, som kan betegnes
de kruppske bagladekanoners æra
anskaffedes til flåden ialt 104 baglade
kanoner af 13 forskellige modeller og



af kalibre varierende fra 3" (87 mm)
til 14" (35,5 cm) kanoner. 107 kanoner
kan jo virke ganske imponerende; men
de opfyldte ikke umiddelbart flådens
behov. Nok armeredes nybyggede skibe
med nyt skyts; men de begrænsede
ressourcer tillod ikke altid udskiftning
af ældre, forældet materiel. De sidste
24 pds. 50 ctr. riflede forladekanoner
udgik for eksempel først i 1893, og
hovedparten af de armstrongske 9" og
10" panserbrydende forladekanoner be
varedes til 1903.

LUFTVÆRNSSKYTS FØR OG
UNDER DEN ANDEN VERDENS
KRIG

Som det næste træk afsøartilleriets nyere
historie skal jeg omtale indførelsen af
luftværnsskyts i flåden.

8 mm rekylgeværer
Det var som tidligere nævnt i årene
umiddelbart før og under den første
verdenskrig, at behovet for luftværns
skyts opstod med introduktionen i
søkrigsførelsen af balloner, luftskibe
og fastvingede fly. Allerede i 1913
atprøvedes i en af vore torpedobåde
til dette formål det 8 mm rekylgevær
Ml03, det såkaldte Madsen-gevær. I
løbet af krigen 1914-1918 udrustedes
torpedobåde og undervandsbåde med
dette rekylgevær som luftforsvarsvå
ben anbragt i gaffelaffutager.

57 og 75 mm skytset
Til de 3 kystforsvarsskibe af HERLUF
Tnou.s-klassen, der udgjorde kærnen i
flådens sikringsstyrke, og til krydserne
HEIMDAL og GEISER samt tilluftforsvar
af Holmen konstrueredes 16 stk. 57 mm
og 75 mm såkaldte antiballonkanoner

8 mm Madsen rekylgevær Ll80 M/03.
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57 mm antiballonkanon Ll30 i undervandsbåd afB- eller C-klassen. Foto Or
logsmuseet.

bestående af eksisterende patronkano
ner, som placeredes i særlige affutager,
der muliggjorde skydning med høj
elevation. Endvidere konstrueredes en
kortere og lettere57 mm antiballonkanon
beregnet til nybyggede torpedo- og
undervandsbåde. I perioden 1916-1920
fremstillede Hærens Våbenarsenal
og Søartilleriet i alt 40 stk. af denne
type. Ammunitionen var tyndvæggede
brisantgranater med et meget følsomt
antiballonbrandrør, som kunne bringe
granaten til eksplosion ved anslag mod
ballondug og tyndt lærred.

20 mm luftværnsskyts
Da der i mellemkrigsårene skulle
anskaffes luftværnsskyts til de 2 nybyg-
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gede undervandsbåde af DAPHNE
klassen, valgte søværnet den af Dansk
Rekylriffel Syndikat kontruerede 20
mm rekylkanon, der i hovedsagen
var en forstørret udgave af det 8 mm
rekylgevær. Under benævnelsen 20
mm R.K. L/60 Ml31 indførtes den også
i dobbeltaffutage i torpedobådene af
DRAGEN- og GLENTEN-klasserne samt
i artilleriskibene NIELS IUEl og PEDER
SKRAM. Dette våbensystem havde
foruden en større rækning den fordel, at
det udskød brisantgranater. Hermed var
der indledt et nært samarbejde mellem
Søartilleriet og Rekyl Riffel Syndikatet,
som i 1936 ændrede navn til Dansk
Industri Syndikat.



20 mm rekylkanon Ll60 M41 ombord i NIELS lUEL, angiveligt den 29. august 1943.
Foto Orlogsmuseet.

I slutningen af 1930erne bedømtes kystdefensionen. Den 9. april var imid
den 20 mm rekylkanon som forældet i lertid kun 8 stk. af disse nye våben
forhold til datidens fly. Skudhastigheden kommet om bord i flådens skibe. Det
på 250 skud/min. ansås for ringe, og var i øvrigt 2 af disse, der om bord
de anvendte affutager og sigternidler i inspektionsskibet BESKYTIEREN i
opfyldte ikke tidens krav.Dansk Industri Esbjerg Havn løsnede de eneste skarpe
Syndikat gik derfor i samarbejde med skud, flåden fik afgivet den dag. Af de
Søartilleriet i gang med at udvikle en 68 stk. afleveredes i sommeren 1940
forbedret udgave af20 mm kanonen. Det 40 stk. til den tyske værnemagt. Den
lykkedes med den såkaldte model 1940, 20 mm rekylkanon M/40 fulgtes af en
som havde den dobbelte skudhastighed, forbedret udgave benævnt M/41. Under
større magasin og forbedret affutage besættelsen modtog Søartilleriet i alt 76
og sigterniddel. Efter at der i 1939 var rekylkanoner af denne nye type. Noget
bevilliget ekstraordinære midler til sent må man jo sige. Enkelte af dem
søværnet (9,2 mio. kr.), kontraheredes i kom til skud den 29. august 1943 i NIELS
oktober samme år 68 stk. rekylkanoner IUEL.
med tilhørende affutager til flåden og
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40 mm Bofors
For en god ordens skyld skal også
nævnes introduktionen af 40 mm skyts.
I midten af l 930eme var man klar over,
at der kunne være behov for sværere
maskinskyts end de 20 mm kanoner, når
det var målet at en træffer skulle kunne
bringe et fly til styrt. Det svenske aktie
bolag Bofors havde på dette tidspunkt
efter opfordring af den svenske ma
rineforvaltning konstrueret en 40 mm
automatkanon, som i 1932 var klar
til produktion. I 1936 kontraheredes
7 stk. til de 3 nye undervandsbåde af
HAVMANDEN-klassen. Disse kanoner, der
hos os benævntes 40 mm rekylkanon
L/60 M/37, leveredes i 1938. Senere hos
Bofors bestilte 40 mm kanoner leveredes
aldrig på grund af krigen. Igen havde
man været for sent ude. Den 9. april var

3 af H-klassens undervandsbåde hver
armeret med l stk. og artilleriskibene
PEDER SKRAM og NIELS IUEL hver med
2 stk.

MISSILÆRAEN

Afslutningsvis skalnævnes de2missilsy
stemer, som indførtes i flåden i 1970eme
og stadig er i brug.

NATO Sea Sparrow
I 1968 enedes USA, Italien, Norge og
Danmark om at deltage i udviklingen
af et letvægts luftforsvarsmissil, som
fik navnet NATO Sea Sparrow Missile
System og var operationsklar i midten af
l 970eme. Dette missil er et såkaldt "semi
active homing missile", hvilket betyder,

Affyring a/NATO Sea Sparrow missil.
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at et radarsæt fra skydende skib "bely
ser" målet, hvorefter en modtagerradar
med styreanordning i selve missilet vil
dirigere det mod målet. Missilets fart er
Mach 2,5 svarende til ca. 3000 km/t, og
rækningen er ca. 16 km. Det oprindelige
missil er nu erstattet af en moderniseret
udgave benævnt Evolved Sea Sparrow
Missile med øget fart Mach 3,6 (4290
km/t) og en rækning på ca. 18 km. I
flåden anvendes missilet som luftfor
svarssystem i korvetterne afNIELS JUEL
klassen og Standard Flex fartøjerne
af FLYVEFISKEN-klassen samt i de nye
støtteskibe afAssxton-klassen.

Harpoon
I 1967 lykkedes det egyptiske missilbåde
at sænke den israelske jager EILAT ud
for Port Said ved angreb med russiske

Styx missiler. Denne hændelse satte fart
i udviklingen afsømålsmissiler i Vesten.
Firmaet Mc DonnelI Douglas udviklede
for den amerikanske flåde Harpoon
sømålsmissilet, der i 1975 anskaffedes
til den danske flåde, og i første omgang
installeredes i fregatter og korvetter samt
de 10 torpedomissilbåde af WILLEMOES
klassen og senere i Standard Flex enhe
der. Harpoon er et målsøgende missil,
der efter udskydning er intertistyret, og
som i sidste fase af et angreb ved hjælp
af egen radar styres mod målet. Efter
affyring fører startmotoren missilet op
i godt 400 m højde, hvor startmotoren
kastes af. Missilet , der har modtaget
oplysning om pejling og afstand til
målet, flyver mod dette med en fart af
Mach 0,85 svarende til ca. 1015 km/t.
Før udskydningen kan der indstilles en

Harpoon missilskudfra korvet a/NIELS JUEL-klassen.
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mindre eller større flyvehøjde. For f.eks.
at undgå kontakt med egne enheder kan
missilet udskydes i en anden retning end
mod målet. Missilet vil så på en given
afstand dreje mod målets position.
Under udfarten transmitterer missilets
radar ikke. Først når missilet når ind

på en på forhånd indstillet afstand fra
målets position, begynder missilradaren
søgning. Når missilradaren opnår radar
kontakt, styrer missilet mod målet,
som enten kan angribes i lav højde (sea
skimming) eller ved et "pop up" angreb.
Største rækning er ca. 125 km.

Model på Orlogsmuseet afpanserskibet HELGOLANDS 12" 720 etr. bagladekanon.

Modtagetfra Krupp i 1878.
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DANNEBROG blev opankret ved Saltholm
Flak, hvor skydeforsøget blev foretaget
af to af søværnets panserskibe. Først
skulle panserbatteriet GORMS 10
tommers forladekanon udsætte det
gamle orlogsskib for den hårdeste
behandling, og efterfølgende skulle
DANNEBROG beskydes med panser
batteriet ROLF KRAKES noget mindre 6
tommers kanoner.

Den 25. september 1850 løb den danske
flådes sidste rent sejlførende linieskib
af stablen på Holmen. Orlogsskibet,
der fik navnet DANNEBROG, var på 4750
tons, 65 meter langt, 15,5 meter bredt
og udstyret med 70 30pd . kanoner.I

Det var et formidabelt linieskib, der
desværre hurtigt blev indhentet og
overhaletafden teknologiske udvikling.
Allerede i 1862 - blot tolv år efter dets
stabelafløbning - kom DANNEBROG i
dokken på Orlogsværftet, og her blev
det ombygget til panserklædt fregat.
Ombygningen tog to år, men var til
ende tids nok til, at DANNEBROG kom
på krigspatrulje under krigen i 1864,
hvor det dog ikke kom i kamp mod de
Preussiske styrker.

Fra linieskib til skydemål. Linieskibet DANNEBROG'S

endeligt
En fotoserie af Søren Nørby, cand. Fra den 21. oktober 1896 og ti dage
mag. frem blev den gamle panserfregat

brugt som skydemål under en række
forsøg med brisantgranater. Søværnet
ønskede at klarlægge om pikrinsyre
var den mest effektive krigs ladning
til de nye brisantgranater, og den
sikreste måde at finde ud af dette , var
at affyre en række levende skud ind i et
orlogsskibs skrog.

Efter krigen indgik DANNEBROG i
en årrække i flådens beredskab før
orlogsskibet den 15. februar 1875
udgik af flådens tal. Skibet blev dog
ikke solgt til ophugning, da Holmen
dengang var plaget af mangel på
indkvarteringsforhold for flådens man
ge orlogsgaster. Det betød, at DAN
NEBROG i 1878 blev taget i brug som
fast kaserneskib i Flådens leje. En
funktion , der kom til at tjene i frem til
1896, hvor søværnet fandt anden brug
af det udtjente skibsskrog.

Skydeforsøgene forløb til alles
tilfredshed, og efterfølgende blev den
nu temmelig ødelagte panserfregat
ophugget. På baggrund af bl.a. er
faringerne fra skydeforsøget blev
det allerede i februar 1897 besluttet
at indføre pikrinsyreladninger til
søværnets mindre skyts .

Litteratur:
Thiede, S. E. "Dansk Søartilleri
1860-2004" Tøjhusmuseet 2004.
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MEDDELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Der indkaldes herved til generalforsamling iflg. vedtægterne i
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug

Torsdag den 7. April 2005 kl. 1900 i Orlogsmuseet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

l. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og revisor
7. Eventuelt.

Resterende arrangementer i vintersæsonen 2004 - 2005

Torsdag den 3. marts 2005 kl. 1900
Foredrag om den danske flådes skibe 1864 - 1914
vi Ole Lisberg Jensen

Torsdag den 7. april 2005 kl. 1900
Generalforsamling med efterfølgende foredrag.

Tirsdagstræf, alle tirsdage kl. 1900 til kl. 2130 frem til tirsdag
den 5. April 2005

Medlemmer af Marinehistorisk SelskabNenneselskabet er, som
altid, velkommen til alle vore arrangementer.



MODELSKIB 2005
KONKURRENCE OG UDSTIL

LING OM MARITIM
MODELBYGNING.

Modelskib 2005 konkurrence.

Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
afholder den 13. og 14. august 2005
en konkurrence i modelbygning med
titlen

"MODELSKIB 2005"

I forbindelse med konkurrencen
arrangerer Orlogsmuseet i perioden
13. august til 28. august 2005 en
særudstilling om modelbygning.

Bedømmelse og præmieuddeling finder
sted den 14. august 2005 kl. 1500.

Konkurrenceregier

Det er de overordnede intentioner
for konkurrencen at virke som
opmuntring og incitationsmoment for
modelbyggere på alle niveauer og som
inspiration for kommende udøvere.
Glæden ved arbejdet og den gensidige
udveksling aferfaringer vil derfor blive
prioriteret over konkurrencemomentet.

Under hensyn til de overordnede
intentioner for konkurrencen er
konkurrencereglerne derfor udformet
som en simplificeret udgave af

NAVIGA's internationale regler.

Konkurrencen er åben for alle.
Konkurrencen omfatter såvel krigs
skibe som andre fartøjer og andet
tilbehør med maritim tilknytning der
ikke tidligere har deltaget i laugets mo
delbyggerkonkurrencer.
Der konkurreres i 2 aldersgrupper,
hvor juniorgruppen omfatter deltagere
indtil 18 år.
Dommerpanelet vil bestå af model
byggere udpeget af relevante forenin
ger samt af repræsentanter for Orlogs
museet og andre maritime museer.
Konkurrenceregler samt tilmeldings
kort kan fås ved henvendelse på
Orlogsmuseet i museets åbningstid
eller ved henveneise til formanden for
Orlogsmuseets Modelbyggerlaug, Poul
Beck. tld. 4390-3329

Der konkurreres i følgende klasser:
l . Modeller af ro- og sejlfartøjer.
2. Modeller af motordrevne skibe.
3. Modeller af installationer, dele af

skibe, havneanlæg, værftsanlæg,
scenerier, figurer og dioramaer.

4. Miniaturemodeller af klasse 1 og
2 i skalaforhold mindre end l : 250.

5. Flaskeskibe og halvmodeller.
6. Plasticmodeller.
7. Karton og papirmodeller.
8. Maritime fly.
Modellerne kan afleveres på Orlogs
museet, Overgaden oven Vandet 58,
(Christianshavn) 1415 København K,
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fra tirsdag den 9. august til torsdag den
II. august i museets åbningstid (k!.
1200 til k!. 1600).
Andet indleveringstidspunkt kan
aftales pr. telefon med laugets formand
Poul Beck, tlf. 43903329.
Modellerne vil efter konkurrencen
indgå i Oriogsmuseets særudstilling
fra den 13. til den 28. August 2005 .
Herefter vil modellerne kunne af
hentes.
Tilmeldingskort skal afleveres senest
samtidig med modellernes aflevering.
Modellerne er under tilsyn men ud
stilles i øvrigt under eget ansvar.
Udstillerne har gratis adgang til museet
i udstillingsperioden.
Alle modeller skal være forsynet med
modelbyggerens navn .

har deltaget i en konkurrence vil
Orlogsmuseet og Modelbyggeriauget
være meget glade for en henvendelse,

De der ønsker at udstille bedes derfor
kontakte formanden for Orlogsmuseets
Modelbyggeriaug, Poul Beck. tlf.
4390-3329 snarest muligt eller senest
en måned før udstillingen.

Tilmeldingskortet skal afleveres senest
samtidig med modellernes aflevering.

Alle udstillede modeller og effekter skal
være forsynet med modelbyggerens/
ejerens navn.

Tilmeldingskort

Udstilling om maritim modelbyg- •
ning.

I forbindelse med modelbygningskon- •
kurrencen Modelskib 2005 arrangerer
Orlogsmuseet i perioden 13. august til
28. august 2005 en særudstilling om
modelbygning. •

Konkurrencedeltager (sæt kryds):
Klasse:

Konkurrencedeltager - junior (sæt
kryds):
Klasse:

Udstiller (sæt kryds):

Særudstillingen kommer til at bestå • Modelnavn (beskrivelse):
dels af de til konkurrencen "Modelskib
2005" indleverede modeller dels af Navn: Adresse:
modeller og effekter udlånt af andre
privatpersoner. Er man interesseret i
at få udstillet en model eller en anden
effekt som man ikke ønsker skal indgå
i konkurrencen eller som tidligere
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MARINEHISTORISKE SKRIFTER.
MARINEHISTORISKE SKRIFTER udsender til efteråret 2005 nr. 31, bind 7 af flådens
historie, og vi indbyder medlemmerne til tegning af abonnement.

Ved at udfylde nedenstående blanket kan De dels bestille det nye skrift og dels tegne
abonnement for de kommende skrifter, hvilket sikrer Dem, at De får skrifterne tilsendt
straks, når de udkommer.
Desuden kan De købe de hidtil udsendte skrifter, som der endnu er eksemplarer af til
særdeles lave priser:

3. Georg Nørregaard: Fregatten FALSTER ved Marokko 1753 (1956). 17 kr.
7 . Jørgen H. Barfod: Orlogsfl åden på Niels Juels tid 1648-99 (1963) . 20 kr.
14. Jørgen H. Barfod: Niels Juel. A Danish Admiral ofthe 17th Century (1977).20 kr.
17. Fregatten BELLONA's togt til Sydamerika 1840-41.

Skibslægen J.H. Lorchs dagbog (1980). 20 kr.
19. Hans Chr. Bjerg (udg.) : Lex Rechnitzer. Optegnelser af viceadmiral H. Wenck,

kontreadmiral H. Rechnitzer og kommandør A.G. Topsøe-Jensen.
Om tilblivelsen af Lov om Søværnet 1932 (1985). 68 kr.

21. Ole L. Frantzen (red.): Linieskibet HOLSTEN 1772-1814 (1988). 60 kr.
22. Jørgen H. Barfod: Flådens Fødsel (1990). 200 kr.
23. Per Wessel-Tolvig (red.): Flådens oprør (1993).48 kr.
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