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l. FORORD

Søfort TREKRONER har haft en magisk dragning på mig lige fra min
tidligste barndom , hvor jeg med mine forældre kom på Langelinie og
herfra kunne se den grønne fort-ø ved havneindsejlingen. En af de
oplevelser, der fra barndommen står tydeligst for mig var, da min far, der
var ansat i søværnet, fik arrangeret et besøg på fortet med motorbåd fra
Lynetten (et andet gammelt søfort) .
Interessen for Trekroner blev senere udmøntet i et "uofficielt" besøg med
ligesindede ungersvende, hvor vi en meget tidlig sommermorgen, diskret
velplanlagt, forcerede havnen i gummibåde indkøbt til lejligheden i den
nærmeste legetøjsforretning. Vi ankom til fortet kl 0400 for i ro og mag at
kunne studere den på dette tidspunkt totalt tilgroede fortø .
Senere har jeg med spænding fulgt restaureringen fra 1984-92 og det er
glædeligt at fortet nu er åbnet for offentligheden. I sommerhalvåret, 1
juni-31 august, anløber Canal Tours fortet mange gange om dagen.
Dette betyder at mange mennesker besøger Øen uden måske helt at kende
historien bag denne kunstige ø placeret direkte i havneindsejlingen til
Københavns havn.
Dette skrift er forfattet for at give besøgende og andre interesserede
mulighed for at få et nærmere kendskab til søfort TREKRONER.

Jeg vil gerne her i forordet takke Orlogskaptajn Peter Thorning Kristensen,
Skov og Naturstyrelsen, for hans altid venlige og meget kompetente
vejledning udi det fæstningstekniske, Marinens bibliotek for stor tål
modighed, samt andre der har hjulpet/vejledt mig i processen
"TREKRONER".

Tom Wismann
Juni 1996
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2. INDLEDNING

TREKRONER ved indsejlingen til Københavns havn er et af de ældste
søforter i Danmark og i verden , når der er tale om "rigtige" forter og ikke
kun skanser på kysten . Fortet har eksisteret i mere end 200 år; det har
været i kamp med den berømte Lord Nelson og gennemgået den rivende
tekniske udvikling indenfor artilleri og panser op gennem den sidste
halvdel af det nittende århundrede. Det har været sommerudflugtssted i
1930erne, været besat af tyskerne under anden verdenskrig og siden
henligget tildels glemt og forsømt. Fra 1984-94 har fortet gennemgået en
delvis restaurering og udgør nu en af Københavns attraktioner.

Dette hæfte prøver at give et samlet overblik over Trekroners historie
udfra historiske og tekniske synsvinkler. Da fortet har eksisteret i 209 år
ville denne beskrivelse blive endog meget omfattende, hvis alle ændringer
og tildragelser skulle omtales, hvilket ikke er hensigten.
Beskrivelsen kan læses alene eller benyttes ved et besøg på fortet for
bedre at kunne forstå funktionen af de ting, og bygninger der ses ombord.
Man taler i sømilitære kredse om at gå ombord på fortet. I det hele taget
benyttes omkring danske søforter samme udtryk som ombord i et or
logsskib, hvilket også er tilstræbt i beskrivelsen.
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Officererpå sendre flanke
Billedet bærer præg afnogen afslappethed. I baggrunden ses en gruppe
soldaterder Øver sig med en afstandsmåler. Dette sammenholdt medfortets
noget tilgroede udsende kan indikerer at billedet stammer fra fortets tid
som skolefort i perioden 1922-32. Kanonerne er 15 cm opstillet i det
søndre flankebatteri. (Nationalmuseet - Rolstad)
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3. HISTORIE

København har fra de tidligste tider haft fæstningsværker til beskyttelse
af byen. Et af de tidligst kendte forsvarsværker er Absalons Borg fra 1167
71 hvoraf der endnu kan ses rester under det nuværende Christiansborg.
Der nævnes i nogle kilder også et kastel anlagt før 1256, Refshalesborg,
placeret på Refshalen.
Byen blev senere omgivet af voldanlæg af varierende kvalitet, der skulle
beskytte byen mod angreb fra landsiden. Vi skal imidlertid et stykke op i
historien før der ses forsvarsanlæg til beskyttelse mod angreb fra søsiden.
Dette kan undre, idet byen altid har haft en livlig søværts trafik. Forholdet
grunder nok i, at angreb fra søsiden er vanskelige at gennemføre.
Vi skal frem til 1713 før byen får et egentligt forsvar mod angreb fra
søen. Inden denne tid bestod byens forsvar mod søsiden af naturlige hind
ringer, såsom øer, grunde og vanskelige besejlingsforhold.

Det første bombardement fra søsiden
I slutningen af juli, år 1700, bliver København bombarderet fra søsiden
af en fælles hollandsk/svensk flådeafdeling. Bombardementet medførte
lykkeligvis ikke en ødelæggelse af byen. Det har sandsynligvis ikke været
særligt effektivt, idet datidens våben ikke rakte til dette, men det betød
imidlertid, at nogle af landets mægtigste mænd fik øjnene op for, at der lå
en reel fare i et bombardement af byen fra søsiden.
Det blev herefter anset for nødvendigt af kunne beherske den smalle
indsejling til Københavns yderhavn, Kroneløbet. for herved at kunne
hindre en fjende adgang hertil og herved beskytte byen mod et bombar
dement.

Det første TREKRONER
Tingene gik dengang som nu, når det gælder forsvarsanliggender, med
nogen træghed. Da Store Nordiske Krig brød ud i 1709 var der ikke sket
stort med hensyn til bygningen af faste forsvarsværker til beskyttelse af
København mod angreb fra søsiden.
Krigen gik sin gang med vekslende krigslykke, men i 1712-13 opstod der
igen frygt for et søværts bombardement af byen. Nationen måtte gøre
noget, her og nu, hvorfor der måtte tys til improvisationens kunst.
Det blev besluttet, efter forslag fra Orlogsværftets begavede fabriksmester
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Det første TREKRONER
På ovenstående ses det ferste TREKRONER. Originaltegningen er ikke
den bedste, men man kan ane omridset afde gruudsatte skibe. På origi
nalen ses skibsnavne som SVANEN, PRINS GEORG, TREKRONER
CHARLOTTA NORSKE LOVE, QUINTUS, SVENSKE MARS,
ELLEPHANTEN, SOEHUNDEN og MERCURIUS.
Optegningen er dateret den 27 juli 1735 og således foretaget efter, at det
første TREKRONER var blevetforladt i 1732.
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Judichær, at sætte et antal gamle udrangerede skibe på grund og indrette
disse til stationære batterier for på denne måde at beskytte indsejlingen
til havnen. Der blev derfor på den udvalgte position, efter kongelig
resolution af 5. september 1712, i løbet af vinteren] 713 grundsatJsænket
tre skibe: PRINS GEORG, CHARLOTTE AMALIE og TREKRONER.
Skibene blev grundsat på den nordlige del af Refshalegrunden nogle få
hundrede meter fra det sted hvor det nuværende TREKRONER fort er
placeret. Skibene skulle udgøre underlaget for det søbatteri, der fik navn
efter det ene af skibene: TREKRONER. Skibene blev fyldt til vandlinien
med jord og sten, hvilket vedligeholdtes ved årlige påfyldninger, hvorved
der efterhånden dannedes en lille ø, hvorpå kanoner kunne opstilles bag
et brystværn. Ved sænkningen af de tre skibe blev "fundamentet" lagt til
Københavns senere mægtige søbefæstning.

Tiden går
Det viste sig i de kommende år, at ideen med at bruge udrangerede skibe
som faste batterier var en både dyr og dårlig metode. Skibene var konstant
udsat for elementernes påvirkning og det nødvendige vedligehold var
vanskeligt. Skibene blev på grund af deres ælde og vanskelig
vedligeholdelse angrebet af råd og blev ubrugelige til deres formål. Det
var derfor nødvendigt at sænke flere skibe til erstatning for de oprindelige.
Efter nogle år var der sænket] Oskibe. På grund af det nævnte vanskelige
vedligehold og det uholdbare i at blive ved med at sænke udrangerede
skibe, så mange var der heller ikke af dem, blev det i 1731 besluttet at
sløjfe batteriet.

Tid til overvejelse
I 1735 var den meget kompetente greve Frederik Danneskjold-Samsøe
blevet leder af flådens administration, og han indså hurtigt at fremskudte
batterier burde være grundfaste og ikke baseres på grundsatte skibe. I
forbindelse med forbedringer/uddybninger af Københavns havn blev der
udarbejdet planer om 6 pladser for mudderoplæg som senere kunne bruges
som fundament for faste fremskudte batterier. Imidlertid blev grev
Daneneskjold-Samsøe i 1746 sat fra bestillingen og hans plan om de faste
værker "gemt". I 1766 kom Danneskjold-Samsøe tilbage som leder af
flådens administration og planerne om fremskudte batterier dukkede igen
op. Den 28nde januar 1767 får Danneskjold-Samsøe approberet et forslag
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Frederik greve Danneskiold
Samsee (/730-/770).
En af flådens begavede mænd.
Donneskiotd-Samsee besad i en
årrække en del af flådens mest
betydningsfulde poster bla. Over
krigssekretær for Soe -Etaten og
Marineminister. Forestod bla.
rationalisering af fl ådens admini
stration med felgende besparelser og
effektivisering . For dette modtag han
et årligt tiffæg på l % af Ile opnåede
besparelser!

om anlæggelse af 7 "Lynettter" til beskyttelse af inderrenden. Arbejdet
gik hurtigt i gang, og der blev anlagt en lille del af den nordvestlige del af
det fort, der senere blev kendt som LYNETTEN. I dag har et af den
moderne verdens mindre charmerende bygningsanlæg, renseanlæg
Lynetten, bredt sig ind over det fredede søfort LYNETTEN og på værste
vis skamferet dette! I bemærkningerne til den af Danneskjold-Samsøe
opnåede approbation stod , at der aldrig måtte afviges eller noget forslag
gøres til nogen forandring i denne plan "under hvad skin og prætexte det
end være måtte". Det skulle dog gå anderledes. I efteråret 1767 gik
Danneskjold Samsøe af, hvilket medførte at arbejderne gik i stå. I 1768
foreslår en kommission, efter at de allerede udførte arbejder er blevet
beskadiget af isen samme vinter. at udlægge 8 skytpramme på de til
Lynetterne bestemte steder. Det oplagrede mudder benyttes herefter til
udbygning af batteriet Sixtus.
I militære og politiske kredse var der ofte forskel i opfattelsen af, hvad
nationen behøvede til sit forsvar. Det blev fra militær side igen fremhævet,
at det var en meget "mislig" sag for København. at der intet fast forsvar
fandtes til at beskytte byen mod angreb fra søen . Man tænker sig nu igen
om i nogle år, og i oktober 1775 ind stiller admiralitets- og
kommissariatetskollegiet, at den påbegyndte ø (LYNETTEN) skulle
udvides, hvorimod planerne om bygning af forterne TREKRONER og
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PRØVESTENEN måtte opgives som værende for kostbare.
Dette forslag skulle dog falde til jorden, idet LYNETIEN ikke ville kunne
understøttes med ild fra KASTELLET (dengang benævnt Citadellet) og
batteriet SIXTUS, da kanonernes rækkevidde på dette tidspunkt var ganske
begrænset.

Defensionskommissionen af 1777
I januar 1777 nedsættes en ny defensionskommission, (kommissioner og
udvalg er tydeligvis ikke nogen ny opfindelse), der havde til formål at
udarbejde et samlet forslag til Københavns forsvar mod søsiden.
Kommissionen var sammensat af både sø- og landofficerer, der hver især
skulle/kunne komme med deres mere eller mindre faglige/saglige udsagn
om sagen. Kommissionens formand var altid admiral. Den blandede
sammensætning må siges at være en overmåde god ide, idet de specialise
rede officerer kunne bidrage med deres forskellige synspunkter. Kilderne
angiver ikke, om kommissionen var benævnt hurtigtarbejdende. Den
virkede indtil den ved kongelig resolution opløstes den 3 november 1865
efter 68 års arbejde! Kommissionen kom hurtigt til den konklusion ( inden
1865), at forsvarets vigtigste opgaver var at hindre en forsænkning af
Kroneløbet, samt forhindre et søværts bombardement af byen . Dette var
der jo egentligt ikke så meget nyt i, men dansk mentalitet kræver dog en
seriøs og grundig behandling af tingene. Onde tunger kunne finde på at
sige langsommelig, specielt i emner der berører forsvaret. Dette er der en
lang tradition for og dette gælder også i dag. Man så opgaven med at
hindre forsænkning af Kroneløbet som den vigtigste. Denne opgave mentes
kun at kunne løses af faste batterier, hvorimod forsvaret mod
bombardement, måtte foretages med stykpramme, der kunne flyttes frem
foran (planlagt) anlagte batterier. Den fremskudte placering af styk
prammene grundede i, at de morterer, der benyttedes til bombar-dementer
af byer, havde en længere rækkevidde end datidens kanoner. Hvis man
ville hindre et bombardement, måtte der etableres et fremskudt forsvar.
For at sikre, at stykprammene kunne manøvreres på plads under alle vind
og vejrforhold, blev det anbefalet, at der byggedes fremskudte havne. Det
blev derfor foreslået fra kommissionens side, at der byggedes 3 værker
ved henholdsvis kroneløbet (TREKRONER), Stubben og et fort tæt på
det sted hvor det senere Prøvestens fort blev bygget ca. 100 år senere. Det
blev endvidere indstillet, at Lynettens havn skulle udvides så
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den kunne rumme 5-6 stykpramme. Denne udvidelse blev foretaget i
perioden 1777-79 og der blev endvidere samtidigt opført en bygning,
som står den dag i dag, det såkaldte Våningshus.
I 1784 er kommissionen kommet så vidt, at den kan indgive indstilling
om, hvad den anbefaler. Der var enstemmighed om, hvor forterne skulle
placeres, men byggemåden gav anledning til stor uenighed blandt
kommissionens medlemmer. Kommissionen fik herefter af kongen "ordre"
til, at komme til enighed ved at afholde daglige møder, indtil enighed var
opnået. Det blev herefter besluttet, at værkerne skulle bygges ved at
nedramme pæle i havbunden, hvorefter der kunne ske en opfyldning med
mudder indenfor pæleværket. Herefter skulle der inddæmmes foran
pæleværket og fortets grundmur opføres. Byggeplanen fremgår af
nedenstående:

Påbegyndes Bolværk Færdiggøres
færdiggøres

TREKRONER 1787 1791 1811
STUBFORT 1792 1796 1821
PRØVESTENEN 1797 1801 1821

I 1787 gik bygningen af det nuværende TREKRONER i gang på en
plads nogle hundrede meter sydøst for det først indrettede batteri, efter
hvilket fortet fik sit navn.
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4. BYGNrnNGENAFTREKRONER

I året 1787 går bygningen af fortet TREKRONER i gang, 87 år efter at en
kombineret hollandsk/svensk eskadre havde bombarderet København. Det
var denne hændelse, der for alvor gjorde det klart for landets ledende
lærde og militære, at byen behøvede et forsvar mod søsiden.
I nedenstående angives hovedtrækkene af fortets bygningstekniske historie.
I afsnit 11 er kronologisk angivet hændelser og arbejder vedrørende fortet.

Bygningen af fortet foregik ved at der i den ønskede facon nedrammedes
tætstående pæle i havbunden. Indenfor pæleværket fyldtes mudder og jord
og denne opfyldning udgjorde fortets fundament. Vanddybden var på det
pågældende sted ca. 3 meter.

Foran den yderste række pæle bygges i vandet et stenglacis, dvs. en svagt
skrånende stenvold, for på denne måde at sikre fortets fundament mod
nedbrydning af søen.

TREKRONER's grundbygning
Snit i facelinien (den delle affortet der venderfrem modfjenden) år 1792.
Man serpå tegningen de nedrammede pæle bag hvilke der fyldtes mudder.
Endvidere ses stenglaciset og granit/sandstensmur mod havet. Denne mur
blev fØrst påbegyndt efter slaget på Reden 1801.

Senere blev det oprindelige undervandspæleværk på både udvending og
indvendig side erstattet med granitklædte sandstensmure med en tykkelse
på 0,5 meter granit og 3 meter sandsten.
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Fortets bestykning blev opstillet på opfyldningen. Oprindeligt var fortets
bestykning opstillet bag etjordbrystvæm og beskyttet til siden af traverser.
Traverser er volde afjord, beton eller panser der skal beskytte kanoner og
kanonbesætninger mod sprængstykker. Senere erstattedes jordbrystværnet
afbetonbrystværn, ligesom briske og magasiner senere udførtes af beton.

Fortet har form som en afstumpet bastion, hvor der i midten er en rummelig
havn, der oprindeligt var beregnet til stykpramme. Indsejlingen til havnen
er mellem de 2 strubelinier. Fortet består af følgende:

Afstumpningen:
2 Facer:
2 Flanker:
2 Strubelinier:

80 meter lang og ca. 50 m bred
135 meter lange og 35 meter brede
70 meter lange og ca. 50 meter brede

125 meter lange og ca. 20 meter brede

Fortets største længde er ca. 280 meter og største dybde 170 meter.
Fortets landareal er ca. 18400 rrr'. Havnen er 14200m2 og kajstrækningerne
er 400 m.

Afstumpningen

""UA". IU:;;;.u;;.~

Fortets grundplan
På tegningen ses fortets grundplan der har form afen afstumpet bastion.
Hovedbetegnelserne er afstumpningen, 2 facet; 2 flanker; 2 strubeliniet;
forthavnen og havneindsejlingen.
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De første markante ændringer i fortets udseende kom i 1838-39, da de to
kasernebygninger på strubelinierne opførtes. Den nordre bygning blev
brugt til indkvartering af menige og den søndre blev kvarter for chef og
officerer.

I I ,-

Kasernebygninger
De 2 kasernebygninger er opfert i IR38-39 og udgjorde en del afbesæt
ningens logement ifredstid. Den sydlige tjente (på billedet længst væk) til
underbringeise for chefog officerer; og den nordlige husede det menige
mandskab. (Tom Wismann)

l perioden 1864-69 bygges en kasematbygning på afstumpningen. Denne
ombygning gav fortet det udseende, som stort set er bevaret til i dag.

Kasematbygningen er bygget af beton i 2 etager med et åbent dæk,
batteridækket, som en tredje etage. Kasematbygningen har ca. 2000 m2

under tag. Kasematbygningens 3 etager var indrettet til følgende: Det
åbne øverste batteridækdæk skulle tjene til opstilling af kanoner. Næste
etage er skytkasematten, hvor der oprindelig opstilledes 13 kanoner. Den
underste etage var indrettet til magasiner og krigstidsbeboelse for fortets
besætning, ligesom der også var indrettet kabys og maskinrum.
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J5 cm kanon i kasematbatteriet
I sommeren J886 opstilles i kasematbatteriet II stk. moderne 15
cm kanoner fra det tyske firma Krupp til aflesning af de tidligere
opstillede 84 pundige kanonet: Kanonerne i kasematbatteriet havde
en sideretnings frihed på 3 I grader til hver side.

I 1898-99 nedlægges kasematbatteriet, og skydeskårene tilstøbes med
beton. For at skaffe tilstrækkelig dækningstykkelse for kanonerne på
dækket, er den oprindelige ydermur forhøjet til ca. 8 meters højde over
vandoverfladen, og rummet mellem denne og kasematten er opfyldt med
jord, hvori der er indskudt et 2 meter tykt lag af granitsten. Disse sten, der
bl.a også ses ved landbefæstningens forter, havde til formål at sikre en
detonation af fjendtlige granater inden disse ramte selve fortIkase
matbygningen.

Batterierne på facer, flanker og strubelinier er åbne batterier, hvilket vil
sige, at kanonerne er opstillet bag et brystværn under åben himmel.
Kanonerne beskyttes i siden og nogle steder bagud af traverser. I
traverseme er indbygget magasiner (se afsnit 8) med forskellig dæknings-
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tykkelse.
På midten af hver strubelinie er bygget en travers. I den nordre travers er
indbygget en søminestation. Fra traversen til havneindløbet er der en I
meter tyk kreneleret mur med skydeskår for håndvåben.
På den nordlige strubelinie tæt ved havneindsejlingen og ved skulder
punkterne, der hvor facer og flanker mødes, er anbragt kaponierer af jern.
Fra kaponiererne kan der udlægges flankerende ild langs fortets ydermure.
Kaponiererne er ikke udført af svært panser , men blot af IOmm jernplade
hvilket ikke synes at ville give den største beskyttelse for besætn ingerne
på disse udsatte poster.

Renoveringsarbejder 1984-94
Efter Statens Byggefredningsfonds overtagelse af fortet i 1984 blev der
foretaget en gennemgang af fortet for at belyse hvilke sikringsarbejder,
der skulle udføres for at sikre fortets efterhånden fremskredne
nedbrydning. I nedenstående skal kort omtales de vigtigste istand
sættelsesarbejder, der er udført.

Der startedes med en generel oprydning i bygninger, terræn og
havnebassin. Endvidere foretoges rydning af den overalt på fortet tætte
kratbevoksning, der dækkede hele fortet og som udviskede fortets profil.

Kasemebygningerne J984-88
De første arbejder var på de to kasernebygninger på nordre og søndre
strubelinie. Der blev udskiftet råddent træværk, døre, vinduer og den
søndre bygning fik helt nyt tag. Der udførtes reparationer/udskiftning af
store dele af murværket.

Udvendig beklædningsmur /986-88
Den udvendige beklædningsmur tilstand er, som det kan forst ås , helt
nødvendig for at sikre fortet. Denne mur var ved byggefredningsfondens
overtagelse i en slet forfatning. I 1980 havde den i mere end 50 år
manglende vedligeholdelse medført, at der var opstået et 45 m langt brud
på den nordlige face. ] 1986 påbegyndes genopbygningen af den ydre
mur og arbejdet afsluttedes i 1988.
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Indvendig beklædningsmur 19R6
Dæksten over beklædningsmur retableres på et 40 meter langt stykke af
afstumpningen.

Den krenelerede mur
Den krenelerede mur blev retableret i 1988.

Rækværk
Rækværket mod havnen, langs kajkanten, var stærkt rustnet, ødelagt og i
mangelfuld stand. De dele, der senere kan restaureres, blev optaget og
lagt i depot. Rækværket er retableret mellem den nordlige kasernebygning
og den krenelerede mur.

Kasematbygningen 19M-SR
Samtlige rum er ryddet, og der er opsat trådnet og finerplader for alle
vinduer og døre. Jord og stenforstærkningen på kasemat bygningens side
mod sundet er fjernet ligesom betonudstøbninger i kanonporte. Der er
frit udsyn fra kasematterne mod Sundet gennem acrylplader.
I en del af rummene mod havnen er opstillet en udstilling om fortet og
søbefæstningen.

Batterier/briske
Der er foretaget oprydning af alle briske (fundamenter for kanoner) og
visse reguleringer af det omkringliggende jordlag.

Traverser
Træer og stubbe er fjernet. I 1984-86 blev der holdt geder på fortet for at
holde græsset under kontrol. Det kan bemærkes, at der i denne periode
konstateredes en nedgang i antallet af uindbudte gæster på fortet, hvilket
nok kan tilskrives tilstedeværelsen af gedebukken.
Traverser og voldsystemer er stort set som i I880erne.
En vagtsti, der forløb langs den ydre vold, er "udvisket" bl.a pga. af mang
lende trapper.

Magasiner
Alle magasiner er ryddet. I magasinet på den nordlige face er indrettet
toiletter. Magasinerne på face/flankelinierne er rimeligt tilgængelige. De
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Magasin på den nordre flanke
Rundt pli fortet var indrettet magasiner til de forskellige batterier: Der
var magasiner i kastnatbygningen og pli facer og flanker: Magasinerne
pli fortet var oprindeligt udfert af tømmeI; senere af murværk og beton
med op til 6,5 meter dækningstykkelse. (Tom Wismalllz)

øvrige magasiner er dybere liggende og gulvene står nogle gange under
vand.

Sominestationen
Søminestationen er ryddet men ikke åben for offentligheden.

Kaponierer
De 2 jernkaponierer (opsat ved århundrede skiftet) ved flankernes
skulderpunkter mangler istandsættelse. Kaponieren ved havneindsejlingen
er nedtaget.

Slæbesteder
Slæbestedeme for mindre både på de indvendige flanker er istandsat i
1986.
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Magasiner
På fortet var der indrettet magasiner i nærheden af alle batterier. I
begyndelsen af1950 'eme lå der stadig i magasinerne, i kasematbygningen.
store mængder svære granater fra tyskernes tid på fortet, bl.a. 2R cm
granater. Disse blev senere leveret til Norge, da tyskerne havde opstillet
kanoner afdenne kaliber ved Kristianssand og Bergen.
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5. FORTETS OPGAVER

Fortet havde til at starte med til opgave at kontrollere indsejlingen til
Københavns inderhavn og hindre et bombardement af byen og flådens
leje.
Kontrollen med indsejlingen skulle hindre en fjende i at få mulighed for
at forsænke Kroneløbet. sejlrenden til inderhavnen, dvs. at sænke skibe i
sejlrenden således at denne ikke kunne bruges af danskerne.

Senere, efterhånden som rækningen af fortets artilleri øges, kan
farvandsområdet mellem Charlottenlundfort og Middelgrundsfortet, samt
farvandet syd for Middelgrundsfortet og Kongedybet holdes under effektiv
ild.

Fra fortets søminestation kan dele af de omkring København udlagte
minefelter armeres eller desarmeres, ligesom minegrupper kan detoneres
fra fortet hvis fjentlige skibe indpasserer i de udlagte minefelter. Bestem
melse af fjentlige skibes position bestemmes ved pejlinger fra fortets
kikkertstationer.

Fortet skal endvidere være i stand til at sikre sig selv mod direkte angreb.
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Flyvebåd pejling 005.
Flyvebåden på billedet havde kunne vente en varm velkomst, hvis den i
stedet for en fredelig færge havde været en fjendtlig torpedobåd i 19141
Slisken umiddelbart bag kanonløbet er en såkaldt ladeskål. På ladeskålen
placeredes granat og ladningtkrudt) for herefter at blive skubbet, ansat,
på plads i kanonens kammer af2-3 mand med en ansætterstok. Herefter
lukkes bundstykket, eller kilen, og kanonen er klar til skud. (Tom WiSma1l11)
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6. TREKRONER I KRIG

Siden opførelsen af TREKRONER påbegyndtes i 1787 har Danmark været
involveret i eller været stærkt påvirket af 6 krige.

1801
1807- 1814
1848-51
1864
1914-18
1940-45

Slaget på Reden
Kanonbådskrigen
Første slesvigske krig
Anden slesvigske krig
Første verdenskrig
Anden verdenskrig

Af de 6 nævnte krige har Danmark været direkte involveret i de 5 og
meget kraftigt påvirket af første verdenskrig, hvor Danmark havde det
største antal mand under våben nogensinde- en sikringsstyrke på ca. 70.000
mand.
I nedenstående angives kort TREKRONERs historie under de nævnte
krigsforhold.

1801 Slaget på Reden
Da mørke skyer trak sammen omkring Danmark i foråret 1801 var
TREKRONER endnu ikke færdig bygget, men konstruktionsarbejderne
var så langt fremme, at der i hast og med megen improvisation, umiddelbart
inden den OI april kunne opstilles 66 kanoner på fortet. Kanonerne blev
opstillet bag et midlertidigt træbrystværn, der var tykkere end et linieskibs
sider. Dette betød at kanoner og kanonbesætninger blev ydet en rimelig
beskyttelse. Besætningen på TREKRONER var væsentligt bedre stillet
end besætningerne på de i hast udlagte flådebatterier, da TREKRONER
var grundfast og derfor ikke kunne synke eller bryde i brand på samme
måde som et skib.
Fortets besætning bestod af 931 mand under kommando af major af
artilleriet SJ.Meyer.Af besætningen var de færreste uddannede artillerister,
idet de fleste udgjordes af patriotiske københavnere, såkaldte 15 rigsdalers
karle, der havde meldt sig under fanerne, da "staden standede i våde" og
engelskmanden lå udenfor byen.
Under slaget kom TREKRONER i kamp med dele af den engelske eskadre
under kommandør Rious. Major Meyers inspirerende ledelse af hans mere
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Slaget på Reden Z. AprilJ80J
I øverste venstre hjerne skimtes TREKRONER. Mellem TREKRONER og
mastekranen ses sefortet LYNETTEN.
Det var under slaget på Reden, at den engelske admiral Nelson siges, at
have sat kikkerten for det blinde øje, da den øverstbefalende hejste et
signal om at Nelson skulle trække sig tilbage.

end brogede besætning udsatte englænderne for kraftig beskydning ved
deres passage af fortet. Dette menes at have været medvirkende til, at
Nelson så det som lidet attraktivt at passere forbi fortet med sine skibe.
Nelson havde på det bestemteste under krigsrådet inden slaget frarådet at
angribe den danske defensionsIine nordfra, hvilket bl.a. ville have betydet
kamp med TREKRONER.
England gik sejrrigt ud af kampen, men TREKRONER havde givet godt
igen.
Under slaget på Reden var TREKRONER bestykning 66 kanoner, hvilket
var en meget kraftig bevæbning, idet datidens kraftigste linieskibe med
70-90 kanoner kun kunne skyde med halvdelen til hver side . Napoleon
siges at have udtalt, at een kanon i et landbatteri kunne gøre det ud for IO
skibskanoner. En kanon på land står på et fast underlag, hvilket gør
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baksning og sigtning ulig lettere end ombord, hvor skibet måske er i
påvirket af vind og sø, og hvor pladsforholdene er trange.

1807-14 Kanonbådskrigen - Københavns bombardement - Flådens
ran
Danmark-Norge forholdt sig i begyndelsen af Napoleons krigene neutrale,
i perioder under en væbnet neutralitet sammen med Rusland. I danske
regeringskredse lå sympatierne mest hos englænderne, hvilket b1.a kom
til udtryk ved at Danmark havde koncentreret sin hær i Slesvig.
England var dog nervøs for, at den store danske flåde på et tidspunkt
skulle falde Napoleon i hænde , hvorfor England i 1807 foretog et kup
mod Danmark ved at sende en stor eskadre mod København.
Ved englændernes ankomst til København i 1807 var TREKRONER, 20
år efter at værket var påbegyndt, stadig ikke krigsklart.
På fortet var der opstillet 68 kanoner og 3 morterer bag jordbrystværn.
Til at støtte fortet, idet et planlagte fort på Stubben endnu ikke var bygget

Kebenhavns bombardement 1807
Billedet viser danske fl ådestyrker i kamp med et engelsk landsat batteri
ved svanemøllen i dagene inden englændernes bombardement af
Københavnfra den 2- 6 september. Midt i billedet ses TREKRONER og
lidt til hØjre herfor LYNETTEN.
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Bataillen den 31 august 1807
Angreb afde Danske bombarder-og Canon-Baade, den 31 august 1807,
mod endeel Engelske Bombarder-og andre Krigsskibe, hvorved et blev
skudt i Sænk, et andet Sprengt i luften, .flere ilde tilredte, faavelsom og
De iivrigeforfulgte ogforjagedefra deres Stationer:

og aldrig blev det, var der i fortets nærhed udlagt to blokskibe, MARS og
ST. THOMAS, på henholdsvis 60 og 22 kanoner plus 2 stykpramme med
hver 20 kanoner.
TREKRONER og blokskibene omkring det var således bestykket med
193 kanoner, hvilket var en stor koncentration af kanoner indenfor et lille
område.
Fortet var til yderligere beskyttelse omgivet af flydebomme, der gjorde
det vanskeligt for en fjende, ved direkte angreb i lette fartøjer, at komme
helt hen til fortet og entre dette.
Et stykke sydøst for TREKRONER var 3 skibe i 1802 blevet grundsat for
at udgøre batteriet PRØVESTENEN. Dette batteri var forstærket med en
stykpram og et flådebatteri, så der på denne søndre fløj var i alt 133
kanoner.
Den engelske flåde ankrede og holdt gående nord for byen og landsatte
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her en betydelig landstyrke.
Englænderne forsøgte ikke noget direkte angreb på TREKRONER eller
København fra søsiden. Englænderne havde i 1801 ved slaget på Reden
erfaret, at København ikke var så let at angribe fra søsiden. Englænderne
nøjedes derfor med små angreb udført af mindre krigsskibe fra
Svanemøllebugten mod de udlagte blokskibene. Disse angreb blev hver
gang slået tilbage.
Under den engelske belejring af byen havde fortet samme chef som i
180 l, blot var den tidligere major Meyer avanceret til oberstløjtnant.
Englænderne indledte om aftenen den 2. september et bombardement af
København fra de nord for byen landsatte batterier. Bombardementet
fortsatte indtil natten mellem den 5. og 6. september, hvor det kulminerede.
Store dele af København nedbrændte og civilbefolkningen var i delvis
panik.
Den 7. september var Danmark nødsaget til at underskrive en kapitulation,
der bl.a. indebar, at englænderne skulle have hele den danske flåde
udleveret. Denne udlevering er et af de sorteste kapitler i den danske flådes
historie.
Selvom TREKRONER og PRØVESTENEN ikke kom i direkte kamp,
havde de udfyldt deres mission, idet de havde hindret et bombardement
af byen fra søsiden.
Efter 1807 forsøgte englænderne ikke noget angreb på København, da
Danmark efter flådens tab ikke mere udgjorde en sikkerhedsrisiko.
1848-51. Første Siesviske krig
I 1848 kom Danmark i krig med Slesvig og Holsten, idet de to danske
besiddelser forlangte en fri forfatning og tilslutning til det tyske forbund.
Ved krigens begyndelse blev fortet armeret med 64 kanoner og
forstærkedes med en del nye traverser. l traverseme indbyggedes magasiner
af egetømmer.
Fortet kom under krigen ikke i kamp, da Slesvig-Holsten understøttet af
det tyske forbund, kun rådede over meget begrænsede tlådestyrker, hvorfor
den danske flåde totalt dominerede farvandene.

1864. Anden slesvigske krig
I februar kom Danmark i krig med Prøjsen og Østrig om løsrivelsen af de
to hertugdømmer Slesvig og Holsten.
Den 27. februar meldte en kaptajn Lindernann, at TREKRONER og to
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andre søforter var klar til kamp dog med det lille men; de manglede
besætninger. TREKRONER havde en mindre besætning, idet det tjente
som salutbatteri og "vagtskib", som skulle melde om al skibstrafik ind
og ud af Københavns havn. Den 24 marts tilkommanderedes krigs
besætningen under orlogskaptajn Moe. Efter Dybbøls og Fredericias fald
tilgik flere af fæstningskompanierne fra disse byer søbefæstningen
herunder også TREKRONER.
Fortet kom ikke under denne krig i kamp, da den danske flåde dominerede
farvandene, hvilket dog ikke hindrede, at Danmark tabte krigen og måtte
afstå de 2 hertugdømmer.

Kystartilleriregimentets 5 kompagni
5 kompagni sandsynligvisfotograferet sidst i forrige århundrede. l bag
grunden ses en afde 29 cm jernkanonere. Bemærk de mange projektiler
der er opstillet omkring kanonen. (Københavns Bymuseum)

Første Verdenskrig
Under hele første verdenskrig var TREKRONER krigsbelagt med en
besætning på 750 mand.
Det kom ikke til kamphandlinger i fortets nærhed og Danmarks store
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Fortet ca år J900
På den søndre face ses 3 stk 29 cm jernkanoner: Kaponieren på muren
nordfor havne inddsejlingen er endnu ikke monteret.
(Københavns Bymuseum)

sikringsstyrke og stærke befæstning omkring København kan have været
medvirkende til, at Danmark kunne holde sig udenfor krigen .

Anden Verdenskrig
Ved denne krigs udbrud i 1939 og Danmarks besættelse i 1940 var
TREKRONER ophørt med at fungere som aktivt fort. Fortet blev besat af
tyskerne, der brugte det til kaserne, samt opstillede et antal luftværns
kanoner og projektører på træplatforme påbygget kasemat og kaserne
bygningerne.
Af luftværnskanonerne kan ses affutagen til en dansk 20 mm kanon på
toppen af magasinet på nordre strube. Om denne affutage er opstillet af
tyskerne eller om den stammer fra fortets tid som skolefort er uvist.
Umiddelbart efter krigen interneredes på fortet et antal tyskere indtil de
fik deres sag for retten. Blandt andre sad den tyske rigsbefuldmægtigede
i Danmark fra 1940-42 Von Renthe-Fink interneret på fortet.
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Luftværnskonstruktioner J946
/ den periode tyskerne var p åfortet fra /940-45 byggede de på toppen
afkasemat og kasernebygninger et antal trækonstruktioner til opstilling
afprojekterer og lette luftværnskanoner. På billedet ses disse på toppen

afkasematbygningen. (Politihistorisk Selskab)

32



7• BEVÆBNING

TREKRONER har gennem tiderne haft en meget vekslende bevæbning,
hvilket er forståeligt, når fortet har eksisteret i mere end 200 hundrede år.
Det vil være umuligt at opremse bevæbningen på ethvert vilkårligt
tidspunkt, da der fra tid til anden er foretaget større og mindre ændringer.
Fortets bevæbning vil derfor blive angivet ved forskellige tidstypiske
perioder.

Kanoner
Fortets bevæbning bestod i mange år alene af søm ålsskyts. dvs. kanoner,
der er beregnet til at beskyde mål på søen. Senere kom enkelte luftrnåls 
kanoner til.
Op til ca. 1870 blev kanonernes størrelse angivet efter vægten af kuglen,
f.eks. 84 punding. Efter denne periode angives størrelsen på kanonerne
efter granatens diameter, f.eks. 15 cm.
TREKRONER har i sit lange liv haft mange forskellige kanoner installeret.
Der er løbende foretaget forbedringer på det opstillede artilleri, og der er
jævnligt foretaget udskiftninger. l nedenstående angives bestykningen i 5
forskellige perioder.

1801
66 stk. glatløbede forladekanoner.

1864

Antal Størrelse

6 168 pundige Gr.K.

19 84 pundige Gr.K.

19 36 pundige I.k.k. 7

7 24 pundige R.K.
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1894

Antal Størrelse

5 29 cm J.K.

6 17 cm L/40

Il 15 cm L/30

l 47 mm

84 pundig granatkanon
Kanonen var en forladekanon hvor granaten havde en vægt på 84 pund.
Ved nyere kanoner benævnes størrelsen efter kanonløbets diameterf.eks.
J5 cm. J J868 opstilles J3 stk . 84 pundige kanoner i den netop færdig 
byggede kasematbygning. Billedet viser en R4pundig opstillet på sefortet
PRØVESTENEN. (Forsvarets bygningstjeneste)
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1911

Antal Størrelse

5 29 cm J.K.

2 24 cm U40

6 17 cm U40

7 15 cm U30

8 47 mm

24 cm kano" M/89
På TREKRONER:.. sydlige flanke var opstillet 2 stk. 24 cm beskyttet af
panserskjolde. Disse 2 kanoner var de eneste afderes slags i hele kystbe
fæstningen . Kanonern e havde skudretning fra 55- J59 r og skudka-dencen
var et skud hvert 4 minut. De 24 cm kanoner havde-en tækning på ca.
J3400 meter. (Politihistorisk Selskab)
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1918

Antal Størrelse

2 24 cm U40

6 17 cm U40

7 15 cm U30

2 75 mm U30 ALK

8 47 mm U40 h.s.k.

12 8 mm rekylgeværer

2 8 mm luftmitraljøser

J 7 cm kanon M/89
På toppen af TREKRONER 's kasematbygning var fra J889 og til
ca J947 opstillet 6 stk. J7 cm kanonet:Fra kanonstandpladserne er
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der fuldkommet overblik over Københavns Red, og denne kunne
totalt beherskes af de opstillede J7 cm kanonet: Kanonerne blev
fØrst nedtaget efter Anden Verdenskrig og ophugget.
(Københavns Bymuseum)

Ildledeise
Ildledelse er i den tid TREKRONER har været under kommando foregået
på manuel vis. I begyndelsen med håndrettede kanoner, hvor sigte er taget
direkte ved den enkelte kanon. Senere kom en del manuelt hjælpeudstyr

Kikkertstation
Kikkertstation på midtertraversen på toppen afkasematbygningen.
Stationen var "beskyttet" af en let trækonstruktion med zinktag.
Denne konstruktion var helt særegen dansk, og benyttet mange steder
på sebefæstningen. l udlandet var det ikke unormalt at udkigs og
kommandoelementer var beskyttet af svært panser og tyk beton.
Panser var ikke meget brugt ved danske sabefæstninget; hvilket var
resultat afmeget magre bevillinger. (Tom Wismann)
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til som 3 meters afstandsmålere, skydetabeller og pejlematerieI. Skydning
kunne i fortets senere år foregå som indirekte skydning ved, at der pejledes
til målet fra andre forter eller pejlestationer, der måske havde bedre
observation til målet end fortet selv. Denne form for skydning krævede
stor træning og nøje fastlagte procedurer for at kunne opnå den hurtighed
i alle led, der skulle til for at kunne udføre præcis skydning.

Ammunitionsbeholdninger
Mængden og kvaliteten af ammunition er selvfølgelig en ting, der har
stor betydning for et forts kampkraft og udholdenhed.
Kvaliteten af ammunitionen afgøres af flere ting, bI.a er granaternes
ballistiske egenskaber og krudtets ensartethed af væsentlig betydning.
Hvis disse to ting varierer, er det ikke muligt at skyde præcist på større
afstande.
Det er endvidere vigtigt, at søforter har store mængder ammunition
ombord, idet genforsyning under ophold i kampene er yderst vanskeligt
og farligt.
Ammunitionen har i perioder af fortets liv været af dårligere kvalitet end
ønsket, fordi stabiliteten af krudtet var begrænset. Ammunitions 
mængderne omkring århundrede skiftet 1900 må anses for at have været
i "underkanten", hvis fortet skulle siges at have haft stor udholdenhed.
Begge de nævnte ting er et spørgsmål om de økonomiske midler, der
stilles til rådighed af landets politikere.
I tabellerne på næste side er angivet ammunitionsbeholdninger i 2
forskellige perioder.

Kasematbatteriet
Kasematbatteriet set fra Sundet.
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1894 Ammunitionsbeholdning

Kanon
Projektiler

Brisant Granat
I alt

størrelse granater kardæsker

29 cm J.K. 70 5 5 80
--.

24 cm S.K. 45 45 --- 90

17 cm S.K. 35 35 --- 70

15 cm S.K. 35 35 15 85

Il" R.K. 70 --- 7 77

84mm R.K. 45 --- 5 50

47mm H.K. 465 --- --- 465

1918 Ammunitionsbeholdning

Kanon-
Uladte Semi

Spræng- Granat-
I alt

størrelse
panser- panser-

granater kardæsker
granater brydende

24 cm 90 --- 124 --- 214

17 cm 282 119 282 --- 683

15cm 350 64 350 168 932

47 mm --- --- --- 130 1303-
Af tabellerne ses, at der findes forskellige granattyper beregnet til
forskellige formål .

Uladte pansergranater er beregnet til engagement af de sværest pansrede
mål som slagskibe. Granaten er bygget af hærdet stål uden eksplosiv lad
ning, da der herved kan opnås en større vægt af selve granaten. Granaten
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opnår sin virkning ved, at den ved gennembrydning af panser trækker en
"hale" efter sig af glødende metal fra panserpladen og granaten, der delvis
ødelægges ved passage af panserpladen. Udover at lave hul i skibet kan
den glødende metalstrøm forrette store skader indenbords.

Semipanserbrydende granater er beregnet til engagement af mellemsvært
pansrede mål som krydsere og lignende. Granatens kappe er ikke så svært
udført som de uladte pansergranater, men dog så kraftig , at den skal kunne
gennembryde middelsvært panser uden at ødelægges for derefter at
eksplodere inde i målet.

Sprænggranater er beregnet til beskydning af upansrede mål som
destroyere, torpedobåde og minestrygere. Granatens kappe er meget let
bygget, og en stor del af granatens vægt er sprængstof, hvorved der opnås
stor virkning ved beskydning af upansrede mål.

Granatkardæsker er beregnet til beskydning af de mindste krigsskibe eller
fartøjer og både med soldater, der prøver at angribe fortet for at indtage
dette . Granatkardæsker har en forholdsvis stor sprængladning og er fyldt
med metalstykkerIkugler, i tidligere tider søm og skruer eller hvad der
var for hånden, der ved eksplosion som en sky af metal ødelægger målet.

Ammunitionsforsyning
Ammunitionen førtes fra fortets forskellige magasiner til de respektive
kanoner med håndkraft eller på vogne, der kunne skubbes.
Kasemat og facebatterierne nærmest kasematbygningen forsynedes fra
magasiner i kasematbygningens hjørner. Ammunitionen blev hejst fra
magasinerne gennem skakter i kasematbygningens hjørner. Der fandtes i
kasematbygningens søndre hjørne et elevatoranlæg til forsyning af det
åbne batteri.
De øvrige batterier på facer, flanker og strube forsynedes fra magasiner i
deres umiddelbare nærhed .

Luftværn
Fortet blev under første verdenskrig udru stet med et antal 75 mm
luftmålskanoner og et antal luftværnsmitraljøser. Da fortet umiddelbart
efter krigen overgik til kun at fungere som skolefort, stoppede udviklingen
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her.
De tyske besættelsesstyrker opstillede under anden verdenskrig luftværns
kanoner på fortet, men hvor mange og af hvilken kaliber vides ikke.
På fortet kan i dag ses affutagen til en dansk 20 mm kanon på toppen af
magasinet på nordre strubelinie. Denne kanon er sandsynligvis opstillet
af tyskerne eller af danskerne, medens fortet fungerede som skolefort.

Håndvåben
Indtil 1867 var mandskabet udrustet med forskellige forladegeværer og
blankvåben. I 1867 blev mandskabet på kystbefæstningen bevæbnet med
tapriffel. Denne riffel var allerede på dette tidspunkt lettere antikveret.
Tapriflen blev i 1885 ombyttet med "rerningtonriflen" model 1867 som
var en bagladeriffel. Denne riffel var stadig kystartilleristernes personlige
våben til langt op i 1930erne.

Bajonetfægtning
Bajonetfægtning var en afde dicipliner forternes besætninger brugte
tid på at indøve. Man ser 2 gasteri en "drabelig"dyst med specielle
trægeværer til denne øve/se, og iført tidens beskyttelsesdragter så man
ikke var alt for blå og gul på kroppen efter øvelsen. Året er ca 1925.
(Nationalmuseet-Rolstad)
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Før og under første verdenskrig blev fortet normeret med et antal
rekylgeværer til fortets nærforsvar. Nogle af disse var monteret i såkaldte
kaponierer, stålkasser ophængt på fortets ydermure. Herved var det muligt
af udlægge flankerende ild langs fortets ydermure således, at en fjende
kunne hindres i at komme ombord på selve fortet.
Besætningerne i kaponiererne har været meget udsat, idet kaponiererne
var svagt udført. Det er tvivlsomt, om overhovedet nogle afkaponiererne
ville være intakte, når et angreb på selve fortet ville blive sat ind, idet
dette normalt først sker efter et kraftigt indledende bombardement, hvor
fortets selvforsvarsevne søges svækket. Ved dette bombardement ville de
svagt/primitivt udførte kaponierer sandsynligvis blive ødelagt.
En del af kasematbygningens vinduer var udrustet med stålskodder med
skydeskår for håndvåben. Herved kunne en del af fortets voldsystemer
bestryges og en fjende hindres i at nærme sig kasematbygningen.

Udsigt fra kaponieren i skulderpunkt mellem nordre face og flanke.
Fortets 3 kaponierer havde tilformål at udlæggejlankerende ild
langs face l; flanker og strubelinier således, at en fjende hindredes
i- uinviteret, at komme ombord. (Tom Wismann)
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Sørniner,
En meget vigtig del af Københavns forsvar mod søsiden udgjordes fra ca.
1870 og fremefter af minefelter, som skulle udlægges i farvandsområdet
omkring København. Alle miner udlagt til forsvar af København var
såkaldte kontrollerede minefelter, dvs. at man fra en minestation kunne
armere eller desarmere et eller flere minefelter eller dele af disse.
Kontrollerede minefelter benyttes også i dag. Der er mange fordele ved
kontrollerede minefelter, blandt andet kan minerne udlægges i god tid, og
der er samtidig mulighed for, at egne styrker uhindret kan passere
minefeltet, når det er desarmeret. En af ulemperne ved kontrollerede
minefelter er, at det tager forholdsvis lang tid at udlægge felterne, idet der
skal trækkes kabler fra minerne til en søminestation.

Seminestation:
Søminestationen var det sted hvorfra eventuelt udlagte minefelter
i fortets nærhed kontrolleredes. Døren til venstre i billedet er
indgangsdøren til stationen der er placeret under jordnivau, og
beskyttet afca. 3,5 meter beton. (Tom Wismann)
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Søminestation
Søminestationen på TREKRONER var placeret midt på den nordre
strubelinie. Selve stationen var placeret under jordniveau og bestod af 2
rum. I hvert af rummene var et vindue i muren ind mod København.
Placeringen af disse vinduer kan undre, idet det gjorde station sårbar
overfor granater, der eksploderer bag fortet. Fra søminestationen havde
man også mulighed for at kontrollere den fysiske tilstand af kabel
forbindelser og checke, om der er kontakt til den enkelte mine .
Udfor søminestationen. på siden ind mod København, er der to betonmoler.
Disse betonmoler var anlægsplads for de arbejdsfartejer. der bragte
minekablerne fra de udlagte minefelter ind til fortet. Gennem en kabelrende
førtes minekablet gennem muren ind i søminestationen.
Som det forst ås er søminestationen et knudepunkt, hvorfor den er godt
beskyttet under et tykt lag beton .

Det indvendige afseminestationen.
I søminestationen var placeret de nødvendige tekniske indretninger;
såsom kulminebord. til armering og desarmering af de udlagte
minefeltet: Det var endvidere muligt at checke kabelforbindelser til
de enkelte minegrupper for at sikre, at disse var fuldt funktions 
duelige. (Tom Wismann)
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8. BESKYTTELSE

Beskyttelsen af fortets kanoner og kanonbesætninger foregik i fortets første
år ved, at kanonerne var opstillet bag pæleværker foran hvilke , der var
opkastet jord. Senere øgedes beskyttelsen ved bygning af traverser og
udbygning af jordbrystværn.
I 1859/60 blev man opmærksom på betons væsentlig større beskyt
telsesevne i forhold til jord, træ og murværk. Fortets brystværn og
magasiner, der indtil dette tidspunkt havde været udført i træ og mursten ,
udskiftedes gradvist med beton.
I nedenstående angives dækningstykkelsen!beskyttelsen af nogle af fortets
væsentligste områder.

Kasematbygningen J894
underste etage : 3,5 m sten + 7,5 m jord + 0,7 m beton
øverste etage: 1,5 meter beton
Åbent batteri : 4,5 meter jord + 1,5 m beton

17 cm kanoner beskyttes af et 40 mm panserskjold

Magasinerne i underste etage i kasematbygningen er udover ovenstående
beskyttet af 110 mm jernplader fra den tidligere panserfregat PEDER
SKRAM .
Til beskyttelse af det åbne batteri på toppen af kasematbygningen findes
3 jordtraverser. 1 traverserne er der indbygget magasiner beskyttet af 3,5
meter beton og mindst 4 meter jord.

Facerne
De åbne batterier på facerne er beskyttet af brystværn med 4 meter jord
og 2 meter beton. På hver face er også 2 traverser med indbyggede maga
siner beskyttet af 1,5 meter jord, 2,5 meter beton og 6 meter murværk.

Flankerne
De åbne batterier på flankerne er beskyttet af brystværn med 4 meter jord
og 2 meter beton . Midt på flankerne er en travers. Denne travers og
traversen i skulderpunkterne er forbundet med en rygtravers, og danner
således et lukket batteri . I midtertraversen findes et magasin beskyttet af
I meter jord og 6,5 meter beton.
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Seminestatian
Søminestationen på den nordlige strubelinie er indbygget i en travers og
beskyttet af 3,5 meter beton.

J5 cm flankebatteri.
Flankebatterierne er opstillet bag et brystværn af4 meter jord og
2 meter beton. Kanonerne og ikke mindst kanonbesætningerne er
ikke beskyttet afet panserskjold eller lignende. Panserskjolde var
jo en udrustningsgenstand der kostede penge!
(Tom Wismann)
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9. DIVERSE TEKNIK

Maskiner
I slutningen af 1800 tallet blev der installeret maskineri ombord på fortet
til elektrisk belysning, forsyning af projektører, telegraf mv. Hvilke
maskintyper og hvilken effekt, der var installeret, vides ikke.

Projektører
Projektørernes opgave var at sikre identifikation af mål og måludpegning
om natten. Projektører har den væsentlige mangel, at de ikke har stor
virkning i tåget eller usigtbart vejr. De er endvidere lette at ødelægge, da
de er forholdsvis store og yderst sårbare overfor sprængstykker.
I sommeren 1883 fik TREKRONER sit første elektriske lysmateriel.

Antallet af projektører har varieret men har typisk været 2-3 stk. i størrelsen
90-60 cm.

Kikkerter/afstandsmålere
Kikkerter og afstandsmålere er væsentlige komponenter, hvis et fort skal
kunne kæmpe på en effektiv måde. Kikkerter muliggør rigtig fjernkending
og måludpegning, så det ønskede mål engageres.
Afstandsmålere muliggør præcis skydning, og ved pejling fra flere punkter
endvidere en bestemmelse af målets fart og kurs.
I Danmark blev der eksperimenteret med afstandsmålere første gang i
1872. Der benyttedes de såkaldte depressionsmålere. I løbet af l 890erne
blev der ved forskellige værker indrettet overdækkede kikkertstationer.
En sådan kikkertstation kan i dag ses på midtertraversen på dækket af det
åbne batteri på TREKRONER . Hvis man sammenligner kikkertstationen
med udenlandske ildlederstationer kan den danske station, bygget af træ
med zinkbelagt tag, virke merl' e nd spinkel.
Fortet havde i 1918 5 afstandsin lIere og 4 pejlekikkerter.

Telegraf
I 1864 forbindes alle kystbefæsinu . "Il !' værker med hinanden og med
statstelegrafen.

Telefon
Fortet var udrustet med telefon, sålede r kunne kommunikeres med
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de andre forter.

Vandforsyning
Fortets forsyning af vand var vigtig for fortets udholdenhed. I de første
mange år af fortets liv blev vand opbevaret i tønder, men i 1820 erne
bygges en stor vandcisterne under søndre flanke. Ved bygning af kase
matbygningen i 1860 erne opstilles to store vandcisterner i underetagen.

Forbindelse med andre forter og land
Oprindeligt foregik transport mellem TREKRONER og land/andre forter
med rofartøjer og senere med sejljoller. Senere kom mindre dampskibe
og motorskibe til specielt indrettet til transport af besætningerne til
forterne. Motorskibet KONGEDYBET var i mange år i fast fart mellem
FLAKFORT, MIDDELGRUNDSFORT, TREKRONER og Toldboden.
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10. BESÆTNING

TREKRONER har gennem tiderne haft varierende besætninger både i
størrelse og med forskelligt tilhørsforhold.
Besætningerne har bestået af landsoldater, personel fra kysrartil 
leriregimentet, kystartillerister og personel fra Søværnet.
Besætningernes størrelse har også varieret ganske meget, fra fredelige
perioder med en fortmester og ganske få folk ombord til at varetage den
daglige vedligeholdelse, til krigsbelægninger med mange hundrede mand.
Tjenesten ombord var meget lig tjenesten ombord i et orlogsfartøj. En

Antal mand 1801 1894 1918

Officerer --- 14 ---

Underofficerer --- 34 ---

Menige --- 677 ---

J alt 931 725 478

Besætningens størrelse

dag var delt ind i meget faste rammer og kunne se ud som følger:

Klokken . . .. , udpurring
udgivelse af te
rengøring
vaske sig
morgenskafning
øvelser
hvil
øvelser
udskejning

Tjenesten kunne uden tvivl til tider virke noget ensformig, og besæt
ningerne var ganske afsondret fra resten af samfundet. Landlov gaves
med visse nærmere bestemte intervaller, hvis tjenesten tillod dette. Hvis
nogle gaster forsømte sig mod skik og orden ombord, kunne dette medføre
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Kabyssen ca. 1920.
Kabyssen med brændekomfur og g/yder i rigtig "soldaterstorrelse ".
Over g/yderne er et sindrigt hejsesystem til de store g/ydelåg. l
baggrunden til venstre ses en kedel til varmt vand. Dele af denne
kan stadig ses på fortet i dag. (Nationalmuseet-Rolstad)

nægtelse af landlov eller i grovere tilfælde andre former for straf som
arrest.

Forplejning
Forplejningen ombord på fortet har været væsentlig forskellig afhængig
af hvor i den militære rangfølge man var placeret. Der fandtes messer for
de forskellige kategorier, som officerer, underofficer og menige. Kosten
der tilberedtes var også forskellig; der har været meget stor forskel på
hvad der serveredes på chefens bord og i de meniges messe. Officerer og
underofficerer betalte for forplejningen i messen. De menige blev
modregnet et beløb i deres lønning for kosten.
l 1867 kunne de meniges ugentlige kastration se ud som følger:
Te morgen og aften; daglig 12,5 kvint smør; l pot skibsøl og brød efter
behov; til middag serveredes 4 gange ugentlig suppe og fersk kød, l gang
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ærter og flæsk, I gang kål og salt kød og l gang grød og klipfisk.
Som det kan ses af spisesedIen var det rigtig "herrekost", ikke for folk
med sarte maver, men det var vist heller ikke noget datidens soldater led
af.
Først oppe omkring ]907 indførtes en lidt mere varieret kost, hvor der
bl.a. også indgik kaffe, til gengæld blev smørret skiftet ud med margarine.
Hvad staten satte til på gyngerne skulle hentes ind på karrusellerne!

Hygiejne
Sammenlignet med dagens sanitære stade har det været så som så med
hygiejnen ombord. Der fandtes ingen toiletter, som vi kender det, men
retirader, der tømtes ved at bakse de fyldte tønder ombord i et fartøj, der
så roedes ud på sundet, hvor "tønderne" tørntes. Man kan forestille sig
seancen med den lille robåd, de fyldte tønder og de bare lidt store bølger
! Dette var intet eftertragtet job.
Vaske- og bade faciliteter var også på et stade, der med dagens øjne lader

Chefens opholdsstue ca. J900.
Chefen har levet under ganske statelige forhold som det ses på
billedet. (Nationalmuseet-Rolstad)
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en del tilbage at ønske. Indeklimaet på belægningsstuerne med mange,
ikke for ofte vaskede kroppe og forsvarets grå kradsulstæpper, der også
kun yderst sjældent skiftedes, har ikke været for sarte næser. Som eksempel
kan nævnes, at værnepligtige, der så sent som i 1949 indkaldtes til
Søværnet, ved indkaldelsen fik udleveret 3 tæpper. Efter 7 måneders
tjeneste skiftedes det ene. Der var ikke udleveret betræk, pyjamas eller
lignende luksus-beklædning- man sov i undertøj.
Hvis man har besøgt nogle af søforterne, vil man også forstå, at tjenesten
indeholdt meget smukke oplevelser, som vidunderligt rolige som
meraftener med det blå Øresund og småskibe dovent sejlende omkring.
Langt derinde lå København, hvilket nok har virket stærkt dragende på
mangen en gast, på trods af de nok så smukke omgivelser.

Sovestue..
Sovestue med køjer i 2 etager til vesntre og løse effekter på knager
og hyLderi højre side afbilledet. Billedet giver et godt indtryk afde
ret"tætte" forholdfortets menige besætning levede under:
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11. KRONOLOGI

I nedenstående kronologi nævnes mange af de bygn ingsmæssige
ændringer, TREKRONER har gennemgået i fortets lange levetid. Der
nævnes også ting af væsentlig betydning for TREKRONER og søbe
fæstningen som helhed.

1786
Forslag til bygning af batteriet TREKRONER approberes den 27 oktober.

1787-1792
Bygningen af TREKRONER påbegyndes ved nedramning af et tætstående
pæleværk i havbunden. Pæleværket nedrammes i den facon, som ønskes
på fortet. Indenfor pæleværket fyldes mudder og jord.

1792-1801
Pælene er nedrammede og opfyldningen er foretaget, men uvist af hvilken
grund går arbejdet næsten i stå . Dette på trods af, at der på dette tidspunkt
var en del uro i Europa (den franske revolution- Napoleonskrigene). Der
fandtes et brystværn af træ bag hvilket nogle kanoner kunne opstilles.

1801
I foråret er det igen ved at brænde på for Danmark. Englænderne har
udrustet en stor eskadre, under Sir Hyde Parker med den berømte admiral
Nelson som næstkommanderende. Eskadren, der består af 53 skibe, heraf
211inieskibe, sendes den 12 marts mod København. Som så mange gange
før og siden ser Danmark først en militær trussel, når det er ved at være
for sent at beskytte sig imod denne.
I stor hast opstilles 66 kanoner, hvilket er mange, specielt når der tænkes
på det store arbejde det er, at få sejlet kanonerne ud fra København og
med hånd og magt hejst ombord og bakset på plads. Kanonerne opstilles
bag træbrystværn med foran opkastede jordvolde. Kanonernes højde over
vandet var ca. 3,5 meter. Der fandtes ingen beskyttede magasiner eller
opholdsrum for besætningen.
Den 2 april er fortet i heftig kamp med Englænderne (se afsnit Slaget på
Reden).
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1802
De i hast inden slaget på Reden opførte jordvolde til beskyttelse af fortets
kanoner forstærkes og udbygges til egentlige brystværn. Der opføres et
krudttårn på hver flanke.

1802-4
Fortets fundament forstærkes ved, at der foran de nedrammede pæle på
de udvendige sider, nedlægges et stenglacis. Dette glacis skal sikre, at
fortets fundament ikke nedbrydes af søen.
Der påbegyndes en udvendig beklædningsmur af granitsten, uden på de
nedrammede pæle.

1807
Englænderne vender tilbage og Danmark er heller ikke denne gang specielt
godt forberedt på at modstå et angreb.
Fortet var under kommando af samme chef som i 180 I, den kendte major
Meyer, der nu var avanceret til oberstløjtnant. Fortet kommer ikke i kamp.
Fortet er på dette tidspunkt bestykket med 68 kanoner og 3 morterer.

1807-15
Der opføres i denne periode en del bygninger på fortet. På en plan over
fortet fra 1815 ses, at der findes 2 grundmurede krudtmagasiner med
hvælvet tag, et hus til beboelse for chefen, et kombineret kabys og proviant
hus, smedje samt en bygning til fortets officerer og 2 bygninger til
underbringeIse af fortets menige besætning. De nævnte bygninger er alle
i bindingsværk, som nok ikke var den mest holdbare byggeform på et
sted, hvor elementerne havde stor mulighed for at påvirke bygningerne.

1816-22
Færdiggørelsen af de udvendige granitbeklædningsmure påbegyndes.
Disse mure har siden de påbegyndtes i 1802-04 stået med kun 2-3 skifter
(lag sten) færdiggjort.

1818
I 1818 bevilges ved kongelig resolution 700.000 kr. til færdiggørelsen af
TREKRONER. På dette tidspunkt er træbolværket i aldeles forfald.
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1822
De udvendige beklædningsmure færdiggøres .

1822-1828
I denne periode får grundfortet i del store og hele sit nuværende udseende.
De indvendige kajmure bygges og en trappe "store faldereb" opføres på
havnesiden, midt på afstumpningen. På de to indvendige flanker bygges
2 slæbesteder.
Der opføres på strubelinierne en kreneleret mur, dvs. en muret mur med
skydeskår for håndvåben .
Der bygges en stor vandcisteme under søndre flanke til forsyning af
fortet med drikkevand.

TREKRONER /835
1fortets tidlige år var de to kasernebygninger på strubelinierne og den
markante kasematbygbing ikke bygget. På billedet ses tagene af 2
"soldaterhuse .. der var placeret nogenlunde hvor de 2 kasernebygninger
senere (1838-39) blev opført.
(Københavns Bymuseum - H.G.F.HoLm)
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1829-36
I denne periode forsynes fortet med nyt skyts. I 1836 udgøres fortets
bevæbning af 60 stk. forskellige forladekanoner hvoraf de 16 er svære 84
pundige bombekanoner. Alle pjecer er opstillet i permanente batterier
under åben himmel.

1837-39
Der opføres to, endnu eksisterende, kasernebygninger på de 2 strubelinier
til afløsning for de tidligere "soldaterhuse", der var placeret de samme
steder. Den søndre bygning indrettes til beboelse for kommandant og
officerer, den nordlige til indkvartering af menige.

1848
Ved Første Slesvigske krigs udbrud i 1948 blev TREKRONER krigsbe
mandet, hvilket det var resten af krigen.
I løbet af krigsårene udføres forstærkningsarbejder ved bygning af et antal
traverser og krudtmagasiner.
TREKRONER var ikke under denne krig i kamp.

1851
Ingeniørkorpset får til opgave at udarbejde forslag til forbedringer på

søbefæstningen, der kan hindre bombardement af København fra søsiden.
Ingeniørkorpset får denne opgave efter, at en kommission bestående af
officerer fra begge etater med bestemthed havde anbefalet dette.

1852
Defensionskommisionen, og under hvem alle under bygning værende faste
værker sorterer, afleverer TREKRONER og LYNETTEN til Søeetaten til
fremtidig bestyrelse og vedligehold.

1853
Der bygges en muret hul travers på den nordvestlige face.
Ingeniørkorpset indsender forslag om bygning af 4 nye kasematterede
forter og forstærkning af TREKRONER og LYNETTEN.

1855
Der anskaffes (pga. Krim krigen) en del flydebomme, der udlægges
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TREKRONER 1854
På billedet der viser udsynet ind mod Kebenhavn fra den nordre strubelinie
ses helt til venstre sefortet Lynetten. Af andre markame bygninger ses
mastekranen på Nyholm, Frelser kirketårn og Vorfrue kirkes tårn. ~~,.P.

(Københavns Bymuseum - I.C.Bruhn) --r

omkring fortet mellem Duc d' Alber for at hindre entring af fortet ved
angreb.

1857
Krigsministeriet beordrer, under indflydelse af vestmagternes flådeblokade
af de russiske østersøhavne (Krimkrigen), ingeniørkorpset til at udfærdige
planer til forbedring af Københavns forsvar mod søsiden.

1858
I de første januar dage indleverer ingeniørkorpset sit forslag til forstærkning
og udbygning af Københavns søbefæstning. I marts samme år får dette
forslag kongelig approbation, hvilket dengang betød, at det var ophøjet
til lov. Det kunne nogle gange godt gå hurtigt med at få truffet beslutninger
omkring landets forsvar.
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1860
Krigsministeriet nedsætter en kommission, der skal se på, hvilke for
andringer indførelsen af riflet skyts vil betyde for søbefæstningens anlæg.

1864
Der påbegyndes en forstærkning af TREKRONER. I april startes bygning
af en stor kasematbygning på afstumpningen. Den 24. marts fik fortet

Fyrtårnet og kasematbygning op/øres 1864·68
Kasematbygningen opferes afbeton som en afde ferste storre
bygninger i Danmark. I kasematbygningen indrettes et batteri for 13
stk. 84pundige kanoner. (Skov og Natur Styrelsen )
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krigsbesætning (Anden Slesviske krig) bestående af artillerister,
infanterister og matroser.
Forstærkningsarbejderne bliver ikke gennemført efter den oprindelige plan,
idet der i disse år sker en voldsom udvikling med artilleriet. Indenfor
ganske få år forældes alle glatløbede kanoner og der overgås gradvis til
riflede bagladekanoner. Dette betød, at kanonerne fik en væsentlig større
rækning, større præcision, og en granat kunne gennembryde en betydeligt
større dækningstykkelse. Den større gennembrydning skyldes, at granaten
i en ritlet kanon kan bibringes en betydeligt større energi, hvilket resulterer
i større mundingshastighed og alt andet lige, skudafstand mm., en større
gennembrydnings evne.

1866
Forstærkningen af TREKRONER færdiggøres. Forstærkningerne består i
opførelse af den betonstøbte kasematbygning(færdiggøres i foråret 1868)
på afstumpningen. Kasematbygningen var opført i to etager og indeholdt
magasiner, maskinrum, beboelse for den menige besætning og kasemat
terede standpladser for 13 stk. 84 pundige kanoner.
Der benyttedes for første gang beton til bygning af skudsikre rum.

1867
Fortet er bestykket med 50 riflede, 18 glatløbede kanoner og 7 morterer.
Fortet er på dette tidspunkt blevet udrustet med telegraf, som gjorde det
muligt at kommunikere med de andre forter i befæstningen.
Det glatløbede artilleri udskiftes løbende, hvilket først er tilendebragt
godt inde i 1870erne.

1868
Arbejdet med bygning af fortets kasematbatteri færdiggøres. I
kasematbatteriet opstilles 13 stk. 84 pundige riflede kanoner. Der findes
58 kanoner i fortets andre batterier på dækket.
Der opstilles et fyrtårn over kasematbygningens hovedindgang. Dette
fyrtårn er stadig i brug og en vigtig navigationshjælp ved anduvning af
København.

1869-71.
Der indrettes en skudsikker søminestation i en dertil opført bygning på
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nordre strubelinie.

1870-71
Fortet forstærkes yderligere, bI.a ved bygning af en midtertravers med
indbygget magasin på dækket (toppen) af kasematbygningen . Herved
ændredes det 8 kanon s batteri, der var placeret her, til2 stk. 3 kanons bat
terier.
De eksisterende magasiner moderniseres og forstærkes ved påbygning af
ekstra betonmure.

1877-79
Der foretages forstærkning af frontmuren i kasematbygningen til minimum
1,5 meter beton og forstærkning af brystværnet på det åbne batteri.

- Der opstilles et antal riflede baglade 11" tommers (28 cm) kanoner, bygget
af Bofors i Finspong, Sverige.

1884-85
Krudtmagasiner forstærkes ved påstøbning af yderligere betondækninger.
Der indrettes en kikkertstation på kasematbygningens nordre fløjtravers.

1885-86
I sommeren påbegyndtes nedtagning og demontering af de 84 pundige
kanoner i kasematetagen. Kanonerne blev udskiftet med 11 stk. 15 cm
kanoner fra Krupp. Kanonerne opstilledes og monteredes i forsommeren
1886. I juni afholdes installationsskydninger.

1889-91.
Der påbegyndtes montering af et antal 17 cm og 24 cm kanoner. Der
forberedtes flytning af 3 stk. 15 cm kasemat kanoner til LYNETTEN.

1893.
Dette år indtraf en alvorlig ulykke på TREKRONER, idet bundskruen på
en 29 cm J.K. under affyring af et løst skud rev sig løs og rev hovedet af
en afbetjenings mand-skabet. Denne ulykke gav anledning til konstruktive
ændringer ved kanoner af denne type, således at for tidlig affyring ikke
kunne finde sted . Dette førte til at der ikke senere opstod ulykker af denne
art.
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1898-99.
Skydeskårene i kasematbatteriet lukkedes. Der skete en forhøjelse af
frontmuren foran kasematbygningen og der fyldtes jord op mellem
kasematbygning og den forhøjede mur. I jordlaget ilagdes et tykt stenlag,
der skulle få granater til at eksplodere inden de nåede selve kase
matbygningen.

1907
Der foregik en gennemgribende renovering af de to kasernebygninger på
strubelinierne.
Metersystemet indførtes overalt ved søbefæstningens skyts og lignende.

Kasematbatteri
Kasematbatteriet som det ser ud i dag og som det så ud inden ombygningen
i J898-99. Veddenne ombygning blev skydeskårene tilstøbt med beton og.
muren mod havetfornejet. l mellemrummet mellem den forhejede mur og
kasematbygningen fyldtes jord med et tykt ilagt stenlag. På denne måde
blev beskyttelsen afkasematbygningen væsentligt forøget.
(Tom Wismanll)
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1914-1918
Fortet var krigsudrustet og krigsbelagt.

1920-32
Fortet benyttedes som skolefort.

1932
Ved hærloven af 1932 nedlagdes TREKRONER som fort og strøg i dette
år kommando.

1934-40
Fortet købtes den I. januar af Københavns havnevæsen.
Fortet udlejes i april til kystartilleriforeningen, der den IO maj åbnede
fortet som sommerudflugtssted for københavnerne. På fortet blev indrettet
biograf, restauranter, andre forlystelser og revy. Fortet var nu i en årrække
et populært udflugtsmål, der besøgtes af ca 300.000 gæster om året. Dette
ophørte med den tyske besættelse af Danmark i 1940.

1940-45
Tyskerne benyttede fortet til indkvartering og der opstilledes et antal
luftværnskanoner og projektører på træopbygninger ovenpå kasemat og
kasernebygninger.

1946-47
Fortet benyttes til internering af et antal "prominente" tyskere, blandt
andet den tyske rigsbefuldmægtigede i Danmark fra 1940-42 Cecil von
Renthe-Fink,

1945-84
Fortet henlå og gik mere og mere i forfald.

1984
Statens byggefredningsfond købte fortet af Københavns havnevæsen for
tre kroner.
Der igangsattes straks en undersøgelse, der skulle kortlægge hvilke
arbejder, der var påkrævet for at sikre fortet mod den hastig fremad
skridende nedbrydning.

62



Skibskirkegård 1978
I perioden efter anden verdenskrig gårfortet mere og mere iforfald. Gamle
skibe og pramme bliver slæbt til TREKRONER og forthavnen antager
mere og mereform af en skibskirkegård. Dette var virkelig en skændsel
mod et flere hundrede år gammelt bygningsværk! (Thorsten Lindhe)

1985
Den 15 august blev fortet fredet.

1984-87
Der igangsattes arbejder til sikring af fortet. Der foretoges oprydning i
bygninger, terræn og havnebassin. Fortet er gennem årene tilgroet med
krat og buske, der næsten helt dækkede Øenog udviskede fortets militære
profil. Krat og buske ryddes og fortet begynder at ligne et fort og ikke en
grøn ø.
Som noget af det første, der udføres efter rydning af Øen, er istandsættelse
af de to kasemebygninger på strubelinierne.
Et 45 meter langt brud i den ydre beklædningsmur genopbygges.
I 1986 udskrives en offentlig idekonkurrence der skal belyse mulighederne
for fortets fremtidige anvendelse.
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1988-93
For at sikre fortet mod yderligere nedbrydning startes i 1988, efter flere
forsøg , injicering af mørtel i alle fuger på de udvendige beklædningsmure.
Den krenlerede mur istandsattes også i denne periode,
Der foregik en mængde større og mindre arbejder for at sikre fortet for
eftertiden og gøre det tjenligt til publikumsbesøg.

1994
Fortet åbnedes for offentligheden ved at havnerundfarten (Cana! Tours) i
sommerhalvåret, juni -august, anløber fortet under havnerundfarter.

Store faldereb 1978
Store faldereb, hovedtrappen til fortet, underfremskreden misligholdelse
i 1978. Forfatteren mediterer over det sergelige i jortets JO/fald.
Gummib åden var indkebt til lejligheden og benyttedes underforlægning
til fortet. (Thorsten Lindhe)
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12. AFSLUTNING

Vi har nu været rundt omkring en del ting vedrørende søfort TREKRONER
og dets mere end to århundreders lange historie. Fortet har i perioden
1945-1994 sovet tornerosesøvn, gemt for offentligheden. I 1994 åbnedes
fortet igen for publikum, der nu har mulighed for ved selvsyn at tage
dette særegne bygningsværk i øjesyn.
I perioden I. juni til 31. august er det muligt med havnerundfarten at
komme til Trekroner.
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TREKRONER set fra Langelinie.
Fortets centerparti medfyrtårn; kasematbygning. kasernebygninger og
den krenelerde mur: (Tom WisnulIll1)
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Søbefæstningen (1894).
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14. ORDFORKLARING

ALK

Affutage

Approbere

Bestykning

Blokskibe

Briks

Duc dAlber

Facer

Flanker

Forsænkning

Gr.K

Glacis

h.s.k.

J.K

Kaponiere

Kasemat

Anti luftværns kanon.

Konstruktion der holder kanonløb.

Godkende.

Bevæbning, armering.

Skibe uden rigning men med bevæbning.

Standplads/underlag for kanon af tømmer eller
beton .

Knippe af nedrammede pæle til fortøjning .

Den eller de sider af et fæstningsværk der vender
mod fjenden .
De sider af et fæstningsværk der er vinkelret eller
næsten vinkelret på facen .

Forsænkning- vil sige at skibe sænkes i en kanal
eller smalt farvand, så dette ikke kan besejles.
Forsænkning kan foretages af både ven og fjende.

Granatkanon, udskyder en granat med
sprængladning.

Skrånende side af jord eller stenvold foran et
fæstningsværk.

Hurtig skydende kanon.

Jem kanon.

Befæstet rum til beskydning af en fæstningsgrav
eller ydersiden af fæstning- på langs.

Bombesikkert rum indbygget i en fæstnings
hvælvninger.
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Kaponiere

L/30-L/40

Lynette

M/85-M/89

Mitraljøse

Mundings
hastighed

Rekylgevær

RK.

Sketpram

Strubesiden

Stykpram

Travers

Varpning
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Befæstet rum til beskydning af en fæstningsgrav
eller ydersiden af fæstning på langs.

Angiver kanonrørets længde i forhold til granatens
diameter. En 15 cm kanon L/30 har, således et
kanonrør med en længde på 15 30 =450 cm.

Mangesidet fæstningsværk.

Angiver året materiellet er tilgået forsvaret.

Betegnelse for de første maskingeværer.

Den hastighed med hvilket en granat forlader
kanonløbet. Angives normalt i meter/sek.
Mundingshastigheden for kanoner ved kystbefæst
ningen er typisk 4-800 m/s .

Maskingevær, gevær hvor rekylkraften udnyttes til
automatisk ladning og affyring.

Riflet kanon, kanon med riffelgange i løbet således,
at granaten sættes i rotation for at opnå større
stabilitet gennem luften .

Løs betegnelse for armeret pram eller mindre
blokskib. Prammen kunne ikke ved egne midler
manøvreres, undtaget varpning i meget begrænset
omfang.

Den del af et fort der vender væk fra fjenden.

Specialkonstrueret svær artilleripram.

Vold af jord, beton eller stål, der skal beskytte
opstillede kanoner og betjeningsmandskab.

Manøvrering af skib eller pram ved at udlægge
anker, hale fartøjet hen til ankret, flytte ankret osv.

»



(Skov og Natur styrelsen - Torres)
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Fortet 1918
Som det kan ses på tegningen var der allerede i 1918 mange
kanonstandpladser der ikkevar besat.Fortetlå alleredepå dette tidspunkt
i 2 forsvarslinie. (Ganshorn og Jensen)

1 Havneindsejling 8 17 cm batteri (3 stk)
2 Nordre kasernebygning 9 24 cm batteri (2 stk)

(menige) 10 Søndre kasernebygning (chef
3 Søminestation og officerer)
4 Moler for håndtering af 11 Forthavn

minekabler 12 Slæbesteder
5 15 cm batteri (3 stk) 13 Store faldereb
6 Magasin 14 Kajgade
7 15 cm batteri (2 stk)
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TREKRONER fort, har igennem sin mere end 200 hundrede årige historie,
ligget som en årvågen vagthund ved indsejlingen til Københavns havn.
Fortet har været i kamp med den berømte engelske admiral Nelson under
Slaget på Reden i 1801, været vidne til Københavns bombardement og
flådens ran i 1807. Fortet var klar til kamp under de to Slesvigske krige
og fuldt krigsbesat under Første Verdenskrig, uden dog at fortets kanoner
ved disse lejligheder kom til at "give hals". Fortet har også været
interneringssted for "prominente" tyskere i tiden efter besættelsen. I perio-

den 1947 til 1994 henlå fortet glemt, om ikke gemt, og forfaldt mere og
mere .
I dag er fortet delvis restaureret og åbent for offentligheden i sommer
månederne. Besøgende kan ved selvsyn tage dette særegne bygningsværk
i øjesyn, og med lidt fantasi forestille sig hin 2. April 180I hvor fortet
ombølget af krudtrøg og kamptummel. holdt stand mod den engelske
eskadre ude på Sundet.
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