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Raketter til maritimt brug i 1800-tallet (II)

Oberstleutnant Hans-D ierk Fride
Oversat fra tysk af Ole Lisberg Jensen

I 182 8 blev (.ck s. en østrigsk brig , LA
VELOCE kaprel udenfor Cadi x af maro
ka nske pirater . Kommandørkapt ajn
Bandiera afsejlede med korvette rne
CAROLINA og ADR IA, bri ggen VENETO
og skonne rten ENRICHElTA for al befri
bri gge n. Da for handlinger ikke gav re
sultut. besluttede Bandie ra at angribe
El Araisch for a l ødelægge to brigge r,
lilh ørende korsarer i Laraces havn.
Den 3. juni 1829 sendte man 4 barkas
ser i land med 180 mand, herib IandI
raket våben . Ved fremrykni ngen blev
lro ppern c truet af kav alleri på el tid s
punkt, hvor rakelterne var blevet rettet
mod briggerne.
Den truende situation blev afværget
ved at vende raketterne og rette dem
mod lytterne, hvor kun el par affyrin
ger ml' nok til at bortjage dem. Dere]
ler blev rakett ern e benyttet mod de i
havn en liggende brigger. -/5 raketskud
blevforetaget med kim Io fej lskud. D el

fon 'eli/ede resultat, at skib ene blev sat
i brand, udeblev. Raketterne gikflere
gange igennem skibene liden at forår
sage antændelse. Skibsskroget s hårde
sal/ imprægnerede træ blev noget afs
vedet. Kun bræddebeklædning. 101'

værk og sej l var modtagelig fo r ilden.

En af briggerne blev vitterligt sænke t
med en træffer under vand linien. Men
da de videre forh andlinge r heller ikke
gav resultat. beslutted e Bandiera at be
skyde Arzilla den 19 . j uli. Denne gang
blev der affyre t raketter fra skibene ,
Efter denne beskydning kunne man
iagttage flere bra nde . Den 24. ju li blev
El Araisch endn u enga ng besk udt med
raketter, hvi lket til s lut gav resultat, og
brigge n VELOCE blev frigivet fra Ma
rok ko.
Først i 1830 blev flåden udrustet med
raketter a f den nye type. Samme år fik
Tschaikist-flctillens både på Donau
raketudrustning suppleret med tungere
skyts. Flot illerne var udrustet på de nne
måde indtil 1848, hvoreft er de forfa ldt,
da Tsc haikisterne sluttede sig til ser
berne. Tschaikisterne var rornandskub .
udtaget blandt bondebefolkningen nær
den serbiske grænse.
Indtil 1832 ble v rake tde potet ledel af
fyr værkerkorpse t. Del blev efter en
endelig instruks af 16. decernber 183 1
ove rgivel gennem premicrtojtnant
Wenze l Sc honfelder til M arine ammu
nitionsdep ot Fumanelli under marine
arti lleriels ansvar. Raketterne blev og
så benyttet i de følgende år. Således
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blev der i 1835 og 1836 med go dt re
sultat skudt med forbedrede brand- og
sprænghoveder ved forsøg mod linie
skibe t tTALlANO i Venedig i Canal e di
San Piet ro di Castello.
l december 1835 viste det sig , at der
ble v opnået gode resultater på en di
stance af 60 fa vne, hvor der blev af
skudt 60 raketter, med en s 21 rak etler
blev sk udt ud på 113 fa vne med min 
dre gode resultater. På 60 fa vnes af
stand træn gte hele rak etten s strids ho
ved og også dele af røret ind i bo rd
lægningen. Brandvirkning fik raketten
kun, når den ram te i blød ere træ , På
de t åbne hav og frem for alt i uroli g sø
var a ffyring af raketter betyd eli g van
ske ligere .
I 1840 ops tod der e n situat io n i østen,
hvor en br itisk-østrigsk sty rke ble v
sendt til undsætning af Tyrkiet mod de
fremrykkende æg yptere . Den østligske
sty rke bestod af fregatterne MEDEA og
GUERRtERA samt korvetten LlPSIA un
der Kontreadmiral Bandiera. Efter
landsætning af britisk e og tyrkiske
tropper i Beirut den JO. september blev
Soliman Pascha op fordret til at overgi
ve stade n. Opfordringen ble v afslået,
og den ll. september begyndte be
skyd ningen af stade n. Hertil blev der
brugt raketter fra fregatten MEDEA, og
det skulle have ska bt skræk og fry gt
blandt araberne.
I 1847 var den østrigske marines årl ige
behov opgivet til 2434 raketter, og 57
affyringsapparater var fastmonterede,
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Imidl ert id synes materi ell et i di sse år
at forfald e, da der f.eks. meldes om
dårlig til stand for den ældre raketud
ru stning på fregatt en SM GUERRIERA
efter raketforsøg i 184 8. Man an så at
e n nyproduktion var påkræ vet, og de r
blev bevilget ny ammunition med en
lev eringstid på 6-7 m åneder.
l 1848 var Venedigs raketdepot faldet
i hænderne på oprørerne , der sands yn
ligvi s har brugt raketterne i Venedi gs
for svar. Fra krigsdamperen PIOrx blev
der affyret raketter med kardæsker
mod den østrigs ke damper VOLCANO,
med hvilken den øs trigs ke flådechef.
Viceadmiral Hans B. Dahlerup ge n
nemførte en rekognoscering. Raketter
nes rækkevidde var imidlertid i dette
tilfæ lde ikke tilstrækkelig. Dette ser ud
til at have været den enes te aktion med
raketter , foretaget fra et italiensk krigs
sk ib, endskønt både kongeri get Sardi
nien og kong eriget De beg ge Sicili er
ha vde ud viklet rake två be n for deres
resp ek tive hære .
Den øs trigske marine chartrede i 184 8
nogle Lloyd-dampere, da en del af ma
rinen va r fald et i oprørernes hænder.
Di sse chartrede sk ibe blev delvi st ud
sty re t med raketter som bevæbning.
Det gælder damperne tMPERATORE og
tMPERATRtCE, der e fter at de se ne re
ble v købt af marinen , blev omdø bt til
CURTATONEog CUSTOZZA.
Fra den 30 . maj 184 9 tilh ørte så ledes
damperen CURTATONE Viceadmiral H.
Dahlerups es ka dre, der blokerede An -



Raketstel med pi vot eff ransk type cu. /8-10. Fm Schmii/:I: Ergiil/: lIl1gs-WaJf t'fI lehn>. Miinche n

185 1.

co na. Den 2. juni foretoges under en
landgangsoperatio n sky dn ing med ra
ketter mod byen.

Fra nkrig fulg te først sent efter med
indførelse af raketter til krigsbrug. Un-

der ledelse af Major i Marineart illeriet
Pierre Frederic Bouree, blev de r opret
tet el rake tlaboratorium i Toul on i
1829. So m en forberedelse til en eks
pedition til Algie r tik han ordre på at
fremsti lle 1200 rakette r til J. maj
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1829. De første forsøg i Toulon med
4-pundige raketter blev gennemført i
tilstedeværels e af viceadmiral Victor
Guy Dup erre. De forløb med succes,
og der blev målt skudvidde r på op til
1900 favn e. Derefter konstru erede
Bouree også et affyringsapparat til
sk ibe, fra hvilke 3 raketter kunne af
fyres samtidigt. De 3'/2-pundige raket
ter blev afleveret til terminen , bestemt
for bombechalupper til beskydning af
Algier. De kom aldrig i kamp, da fortet
L'Empereur blev sprængt i luften af
tyrkern e, før man indsa tte rake ttern e.
Før st i 1833 ble v sålede s rak ett ern e
officielt indført af den fran ske marine.

Den 18. december 1840 blev der åbnet
en pyroteknisk skole for marinen i
Toulon, hvor der allerede var et rake
tar sen al. Senere fulgte en aktion i kri
ge n mod Maro kko i 1844 med Prin ce
de Joinvilles eskadre. Hertil blev kom
pagni 29 og 30 af Marineartilleriet
samt et detachement rak etfolk under
Kap tajn Brissaud indskibet på skibene
SUFFREN, CURlER og LE RUBIS.

På dampskibet RUBIS var der blevet in
sta lleret 4 affyring sstativer for raketter.
Raketfolkene på RUBIS brugte dere s
raketter i beskydningen af Tanger i au
gust.
En anden aktion fulgte den 16. august
mod Mogador. Disse raketskydninger
blev holdt hemmelige for ikke al røbe
fremskridtene med rak etvåbenet i ma
nnen.
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Rusland.
Rusland havde og S" udviklet rak etter i
1814. De blev først bru gt af den russi
ske marine i kr ige n mod Tyrkiet i
1828 , hvor Don auflotillen og Sorte
havs!lotillen blev udstyret med det nye
våben. Foruden på Donau ser de ikke
ud til al ha ve været i brug. Fra 1834
ledede General Karl A. Schilder rake
tud viklingen. Han beskæftigede sig
også med raketternes mulighed i mari
nen - særlig på flydebatterier eller spe
cielle raket-dampskibe. Et særligt pro
j ekt var en undervand sbåd med raket
ter , som han bygg ede i 1834 og lested e
i !lere år. Den havde et deplacemen t
på 16 tons og en besætning på IO
mand. Den kunne dykke til en dybde
af 12 meter. Den måtte imidlertid
komme til overfl aden en gang i timen
for at forny indåndingsluften. Rak etter
af store ka libre blev affyret fra rak et
apparater, fastsat på siden af ubåden .
De kunn e klare en rækkevidde på 1500
meler. Ant ændingen ske te elektrisk og
kunne også bruges under vandet. Bå
den var dog mindre eg net til krigs brug ,
da den skulle fremføres med besætnin
gens mu skel kraft. Forsøg , der blev fo
retaget med en større og forbedret båd ,
varede til begyndelsen af l840erne,
men førte ikk e til overb evi sende god e
resultater.

Amerika,
Den amerikanske Ilåde havde ogs å be
skæ ftige t sig med rak etter, men det ser
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Russisk undervandsb åd bevæbnet med rakette r. Fra Sonk in: Russkuyu Raketnaya Anilierivo.
Moskva J952.

ud til, at de kun blev brugt en gang.
Under en ekspedition til udforskning
Fiji- øern e under løjtnant Charles Wil
kes i j uli 1840 skete der de t, at nogle
ilaridstegne besætningsmedlemmer fra
skonnerten FLytNG FlSH blev overfal
det af nogle indfødte. Wilk es befa lede
derfor en straffckspedition. hvorved
raketter blev affyret mod to landsbyers
omgivende palisader, der brød i brand.
En lignende situation opstod i 1845 på
Drummond Island, hvor et medlem af

besætningen forsvandt ved en land
gangsek sped ition fra sluppen PEA

COCK . Her blev der også foranstaltet
en straffeekspedition, som løsnede et
par skud og en raket blev sendt afsted,
Missilet gav anledning til stor forvir
ring og de indfødte flyg tede, men de
res fryg t varede ikke længe. Landsby
en blev brændt af, uden at den for
svundne sømand blev fund et,
Som den første arme i verden, anskaf
fede den amerikanske hær i 1847 rota-
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tionsraketter. konstrueret af William
Hale. medens nåden forblev afve nten
de. se lvom konstruktionsunderlage t
var til rådighed. Der blev fremsat for
slag om en fælles prøvekommission .
hvil ket modte modstand fra fl åde ns

side. idet man fasts log betænke lighe
den ved. at rake tter blev en del af de
offensive våben på grund af faren for
antænding ved et uheld. Marinen hav
de også udru stet en kan onchalup med
raketv åben. hvi lken dog ikke kom til
anvendelse.

Fra Krimkrigen til raketternes
ende ligt.

Raketter blev brugt af englænd ere og
franskmæ nd under Krim krigen .
Franskmændene rådede over deres
egen rake tfubrikution i Toul on, hvorti l
de bru gte raketmodeller . der var for
ske llige fra hærens. Sideløbende med
general Louis August e Victor Susanes
virksomhed i Metz foretog den franske
marine en videreudvikling i Toul on af
de gam le kaliber 9. Forsøg fra den I.
juli 1854. hvor disse rakelter blev ladet
med 12-pund ige gra nater. beviste en
forogel se af rækkevidden fra 4000 til
4300 meter. Flåden havde stadigvæk
kaliber 12 raketter. der vejede 12.36
kg. Med et sprænghoved på IOkg blev
der en rækkevidde på 8000 mete r. med
D kg blev der 5000 meter og med 80
kg endnu 1900 meter.
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Vægt en af dri vladningen gik op til 2 1
kg. Raketter på kalibe r 125 og 95 mm
blev benytte t. ligesom kaliber 60 mm.
der ogs å blev brugt i felten . 125 mm
rakelter bar et sprænghoved med
brand- eller eks plosivladning i et gen
nem sn it på 14 cm. Endvide re var kali
ber 16 og 22 cm granater og bomber
med en kaliber på n cm til rådighed ,

Der fandt es også brand- og eksplosiv
hoveder for 9 cm raken er. der havde et
gennemsnit på 12 cm. og det varogså
mu ligt at bruge granater med kaliber
16 og 22 cm.
Den længste rækkev idde for marin era
ketterne blev med en eleve ring på 45 o

målt til 7550 meter for 125 mm rake l
ter og 6.800 meter for 95 mm raketter.
Den første franske brug af raketter
skete i Krimkrigen i lobet af de alliere
des foretagender mod Odessa den 26.
apri l 1854. Damp fregatterne MOGA

DDR . DESCARTES Dg VAUBAN samt
korvelten CATON affyrede deres raket
ter med succesog satte flere græske og
russiske skibe i brand i havnen.
Meden s dett e ske te. blev der ikke an
vendt rakelter i Østersoen. Den plan
lagte beskydning af Kronsladt blev ik
ke gennem ført . fordi vanddy bde n
rundt om den russiske fæstningsby og
n ådehavn fik skudafstanden op på 5
km. Der var ellers leveret 12 cm rakel
ter med de nødvendige affy rings stat i
ver.
Korve tterne SAONE og MARNE var
afsej let fra Le Havre med 4816 raket-



ter og ~5 affyringsapparater den 18.
aug ust 1854 . Til betje ningen blev 100
art illeri ster fra Metz inds kibet under
lede lse af kaptajn Mancourunt. Han
havde under Susane ledet rake tproduk
tio nen i Metz, Den ~~ . august modtes
ko rvetten SAONE med kap tajn Martin i
Østersoe n. hvor de tørste prøveskyd
ninger fandt sted og å i nærværelse af
brit iske observatøre r. Den 29. august
rnodte korvelte n MARN E med kaptajn
Mancourant, der ligeledes lod affyre <I
raketter som forsug foran Revul . D og

ko m befaling om tilbagetræknin g. for
man gik brug for flere raketter.
l Sortehavet blev raketter sjældent
brugt. Dog skete det i begyndelsen af
belejri ngen af Sevastopol den 18. ok 
tobe r fra lette skibe. der affyrede mod
nogle befæstninger. Nogle få rakelte r
var blevet afskudt deo 17. ok tober fra
kano nbåde mod befæstningern e ved
Kinburn . I vinte ren 1855-56 sad en d i
vision af disse både under ko mmando
af ko mmandør Pa ris fast i isen ved
Kinburn . Herfra blev der fra LA FLE
CHE og LA MEURTR tERE flere gange
afskudt et mindre anta l rake tter mod
russ iske pat ruljer på isen .
På grund af erfari ngerne i Krim krigen
indstillede den fran ske mari ne egenfa
brikationen af raketter i Toulon. Ra
ketter af kaliber 6. 9 og I~ cm forblev
dog i tjeneste.
T il erobringen af Indo kina de ltog også
mari nea rtillerister. udstyret med raket
te r. Indtil 1867 kom disse flere gange

i brug i land op erat ioner. Men efter
Krimkrigen blev rake tter ikke mere
brugt fra skibe i den franske flåde.
Den briti ske marine brugte langt hyp
pigere raketter i Kri mkrigen.
Den ~7 . mart s 1854 erk lærede de alli
ere de Rusland kr ig. Allerede den ~~ .

april blev fæs tninge rne og Odessus
havn angrebet af 5 enge lske og 3 fran
ske hjuldampere. KI. 3 efte rmiddag
blev fort et øde lagt og alle skibe i
Odessus havn sænket e ller sat i bra nd.
Beskydn ingen blev understott et af 6
både med rake tild. [ indb eretn ingen fra
lederen af beskyd ningen. ko mruandor
Jones fra H ~tS SA~tPSON blev de t fas t
slået. at: Di visionen af raketbåde 1111

der konnnando rkaptujn Dickson blev
fo rbilledligt ledet og bidrog væsent ligt
til dagens succes. I begynde lsen af
Sc vastopo ls belejring blev der af kap
taj n Lyon foretage t e t fremstod ind i
det Asowske Hav. Han førte kom
mando fra korvetten MIRANDA over 14
engelske og 5 franske korvetter. aviso
både og kano nbåde. Den ~ . j uni lå den
ne flåde foran Taganrog, hvor han blev
forstærket af 6 enge lske og 3 fra nske
dam pere samt 24 chalupper fra linie
skibe. p" baggrund af de nne sty rke op 
fordre de han byen til overgivelse.
Dette blev afslået af den russiske kom
mandant. generalloj tnam Krasnew. og
såle des blev byen efter de n 3. j uni be
skudt og bom barderet af flåden .
Damperne. chaluppe rne og b ådene,
der ", /r ud stvret nied raketste l. lagde

39



-- "'--

Britisk raketb åd udfor Taga ntog. Fra lllustrated London News .

sig på linie med den vestlige kaj og åb
Il ede kl. 0930 en morderisk ild, som
snart satteflere tømmer/ag re, kornma
gashi er og andre bygninger iflommer.
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l de f ørste eften niddagstimcr virkede
det som 0111 de all ierede trods virknin
gell a] deres beskydning. ikke \'Gr til
fr edse med resultatet , selvom flere hu-



se brændte. Andre huse, der sandsyn
ligvi s indeholdt krigskontreba nde stod
uskadte. Komm al/dør Edmund Lyon og
kommandan t Seda iges besluttede der
fo r atforetage et landgangsforsog. Eli
afdeling lette bilde, bemandet med 100
matroser. beskyttet af el/ afdeling både
med raketstyr, nærmede sig land og
matroserne blev udskibet. Dette forsog
\'{/r ikke helt vellykket, F/Jr de kunn e
fuldfore deres mission, blev de drevet
tilbage i b ådene af et kompagni f ra
garnisionsbataljonen. Flot illen vedli
geholdt ilden med dobb elt hejtighed i
endnu et kvarter. Da man indstillede
ildgivningen kl. 1600 lå I.JS magasi
ner og andre bygninge r i ruiner, og 60
havde fåe t betydelige skader.
Det russiske modangreb. som var ble
vet udført ved hjælp af 3500 mand. var
blevet afvist på grund af raket ild fra
bådene og korvetten DANUB E. DANUBE,

'l/ fyrede raketter i Im rtig rækkefolgc
og havde held til at sætte ild i mang e
bygnin ger ogforårsagede sto r odelæg
gelse. Der \ '01' mange engelske raket
bå de , som opretho ldt eIl heftig' ildgi v
ning , s å inden længe "W" 5 brande i
byen brudt ud.
Også ved de følgende fremstod med
britiske og franske skibe kom det til
aktioner med rake tter. Kommandør
Osborn fra damperen VESUV IUS skrev
i sin rapp ort efter beskydni ngen af
Berutch Spit den 24. august. hvor det
handlede om at ødelægge russiske for
råd: .....under dække af kanonild bistod

jeg lojtnant H. Camion fra \'ESUl'tUS

og Burgovne fra II'RANGLER med at
sosæue både, udstyret med rakette r
med det formål at sætte ild på lio og
halm,

Ved Sevastopol forsøgte man den 18.
juni 1855 at storme hovedfronten ved
Karabelnaja. Som forberedelse af an
grebet blev der om natten i dagene 16.
18. juni gennemført en beskydning af
fæstni ngen fra nådens skibe. Afdel in
ger af skibe fra den allierede flåde, un
derstøttet af både med raketapparater.
sej lede til indgangen af bugten udenfor
Sevas topol og beskød selve bugten for
at beskadige de russiske skibe, som lå
i bugte ns vest ligste side efter at fran
ske tropper havde taget Luvarunte
skansen. Beskydningen blev ingen
succes. navnlig fordi de russiske bat
terier besvarede ilden.
I ok tober blev det beslutt et at sætte et
angre b ind mod Nikolaev. Den nåde,
som den 7. oktober forlod havnene Ka
rniesch og Bulnelava. bestod sammen
lagt af 9 1 skibe, heriblandt 6 enge lske
og 4 franske linieskibe samt 3 panser
batterier med hver 22 stk. 30-pundige
kanoner. Flåden var først gået til Odes
sa og havde derefter kastet anke r ved
Kinburn. som blev forsvaret af 1500
mand under genera l Kochanowitsch.
Den følgende dag blev tropperne land
sat og fortet beskudt. Den 17. okto ber
kapitulerede det.
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I den føl gende tid fore toges flere
landsætninger i dette område forat ge
nere de russi ske forbinde lseslinier.
Den 4 . november fulgte beskydning og
landsætninger ved Vod ina og Glofira.
der blev dækket a f urt illeribesk ydning
fra enge lske skibe, samtidig med at b å
de slæ btes ind for at omgå de russi ske
stillinge r. Forst efter al cn gru ppc var
blevet landsat under ledelse a f løjman
terne Day og Campion fra HMS RE
CRUJT. unde rsto ttet af 2 raketb åde .
ly kked es de t al fordrive de russiske
tørsvarere og at stikke ild til deres for
råd.

Noglc raketter blev ogs" bru gt ved
operati onerne i Østersoen dette år. I
1854 havde dc alliered e forsøgt e t
fremstod mod Kron stadt uden nogen
større succes , fordi man manglede de
nedvendige mid ler til et angreb . All i
geve l krævede man et angreb mod
Kronstudt. Admiral Charles Napier an
så det for nødvendigt med cn styrke på
ca . 50 ka nonb åde og raketter af største
kaliber. Da di sse midler ikk e var til rå
dighed. a fstod han fra det .
I 1855 besl uttede man sig atter ti l et
frems tød . denne gang med stø rre en er
gi. Under kommando af viceadmiral
Jam es Dundas gik 62 britisk e orlogs
skibe ind i Øste rso en og sam lede sig
den 3. maj 1855 ved Kiel. Fl åden be
stod af 4 sej lskibe, 3 1 skruedampere
og 27 hj uldampere. Hertil kom 7 ka
no nbåd e. 20 bombarderski be med

mortere r og 5 fl ådebenerier. hver på
16 kan oner. Flagskib et var DUKE DF
IVELLlNGTDN. Derin e brit isk e flåde
blev forstærket af cn fran sk eskadre på
3 liniesk ibe og 6 mindre skibe undcr
kontreadmiral Pen aud. En del af fl åden
fo re tog et fremstød ind i den fin ske
skæ rgå rd for at afskære den ru ssiske
sø fart . I Fogl e Fj ord blev fore taget en
operatio n med raketter af både fra HMS

DRIVER. der var blevet beskudt fra
land . da de var i færd med at besætte
fjen dtlig e handelsskibe i Ranmos
havn . For at bekæmpe denne beskyd
ning blev der fra både ne afsku dt cn 24
pundig og en 12-pundig raket.
Efter (1/ IUl1'e f 0 1'150 1 skydningen i IV,
tinte, 1"'01' der 1'(11' blevet skudt 80 kug
ler og grana ter mod RlIuIIJo fo rudento
raketter, hvora f ingen opnåede at sæt
le bven i brand. så indstilledejeg skyd
ningen. afs lut ter den engelske chef i
sin rapport.

Den 5. j uli gennemførte ko mma ndør
Yelverton med HM S RUBY en rckogno
scering mod den finske by Lovisa.
hvorved cn afd eling kos akker ble v for
drevet med kan on - og raketild. Ved
Nys tud lykkedes det den 7. juli for b å
de fra JiM S HAR RtER og JiM S CUCKDD
al tilføje den russiske hnnde lssofart
svæ re skade r med raketter, s åledes at

næsten 30 han del sskibe ble v odelagt.
Ved et rekognosceringsfremstod i sej l
renden i Stralsund ved Viborg. led et af
ko mmandør Yclvcrton. oplevede man



Beskydning {~r Freslerikslnnnn i Finland med raketter f ra en engelsk ruketbiid. tilhorende
dumpskibet H,\lSRUBI', Fra I IlIlJI"tltcd l.ndon News.

for første gaog at blive beskudt af rus
siske rake tter. hvorved en båd fra HMS
ARROGANT kom i brand. Løjtnant Do
well fra HMS RUB Ykun ne med sin båd.
der skulle skaffe forsyninger med ra
ketter frem . redd e besæt ningen i sids te
minut. Både fra H~ tS ARROGANT og
HMS MAGte tENNE besvarede ilde n med
haubitze re og raketter.
Den 7. august befandt de n allierede
nåde sig ved Sveaborg. Den bestod af
75 skibe, he ribl andt IO linieskibe . 6
freguuer, 22 kanonbåde og 2 1 morter
skibe, Sv eaborg med o mgivende øe r
da nner en beskytte nde linie ud for den
mod nordøst liggende Helsingfors med
red .

Dampern e HMS EURYALUS, ~ t AG tC tEN

NE, VOLTURE og DRAGON førte før
mørkets frembrud morterbådene ind til
de res still inger ca. 5000 skridt fra for 
tet Gustavss værd. Syd herfor g ik linie
sk ibene til an kers.
Om morgenen den 8. august begyndte
en prøveskydning. Ad miral Charles
Du ndas lod derefter morterskibene
skyde , dog kun i dagslys for ikke at
spilde den kostbare ammuni tion. Dertil
kom , at de t var vanskel igt at sejle med
kanonbådene om natten i de svært na
vigerbare farvande , hvor fare n for
grundsredning var stor. Ved so lned
gang blev der for linieski benes chalup
per og både bevæb net med rake tter for
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at gennemføre beskyd ningen om nat
ten .
Om aftenen trak kanonbådene sig
tilbage og blev erstattet med 30 store
både fra linieskibene, der således skød
raketter af i 3 timer med godt resultat,
da der opstod man ge bran de i land.
I admiral Dundas' indb eretning blev
det fastslået efter denn e første nat: De
vedligeholdt en f ortsat skydning i ca. 3
rimer, hvilke t f ik betydelig succes, da
den resulterede i nye brande, der bi
dro g til storbranden .
Denne fremgangsmåde blev gentage t
om natten til den ll. august, hvor ad
miralen skrev følgende: Vi var igen
samlede, da kan onbådene blev kaldt
tilbage. og så sejlede vifrem i divisio
ner. Den [o rste under ledelse af kom
tnandor Seymourfro HMS PEMBROKE,

der ydede et godt arb ejde på en af
stand af 2000 yards fra f ortet. Den
anden div ision III/der lede lse af kom
mander Caldwell lykkedes også med at
vedligeh olde den brand, der var sat
igang,
Den 20. august fulgt e und er ledel se af
kommand øe Yel verton fra HM S ARRO 

GANT sammen med HM S MAGI CI ENNE,

I-HvIS COSSACK og RUBY et angreb på
Fredrickshurnn, hvor overlegne ljendt
lige tropper var blevet set. En land
gangsoperati on blev opgive t og istedet
ble v fæstningen beskudt med kanoner
og raketter.
Ved el senere frem stød i kystnære
farvande stødte HMS TARTAR på fjendt-
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lige, camouflerede feltbatterier. En før
ste raketbeskydning mod tre batt erier
om formiddagen havd e ingen synlige
virkninger. Om eftermiddagen gik del
anderledes. Kommandør Yelverton
skrev i sin beretnin g: Jeg avancerede
med de /O raketbåde til indenfor 600
yurds af stand af magasinbvgninger af
træ. Så snart fjenden så, at damperen
havde opgivet fo rsøget på at fo rcere
passagen over barrieren,fjernede hall
buskene og sloringsmaterialet og åb
nede ild fra 3 andre krafti ge jordvolde,
raketter Fa bådene blev affyret med
sådan en kraf t, at til trods forfjendens
store overlege nhed i antal og kanoner,
[i k de effektiv modstand.

Selv i det høje nord blev raketter be
nyttet af englænderne. Ved blo kaden
af Det Hvide Hav s havn e blev bloka
deeskadrens både ført frem for at sætte
fiskeliindretnin ger i brand. Her ved vi
ste raketterne sig med ganske god
virknin g, indtil der i hast blev ført
russisk feltartilleri frem fra Arehan
gelsk for at modstå briterne.

I Kina blev raketter brugt meget af den
britiske marine fra 1856 for at beskytte
de engelske hand elsinteresser. da disse
var blevet skadet ved opbringningen af
hand elsskibet ARROW.

I begyndelsen var der aktioner rundt
om Canton , hvor man ikke med sikker
hed kan fastslå brug af raketter, selv
om briterne havde en fastlagt proce-



Orlogsflådens historie i 9 bind

Bind 5
Flåde, fred og fremgang 1720-1814

af Frank Allan Rasmussen

Orlogsflåden har gennem hele Danmarks historie haft stor og ofte altafgørende
betydning for landets udvikling og hele eksistens. Ikke desto mindre har alle ny
ere oversigtsværker over orlogsflådens historie været baseret på forsknin g, der
efterhånden er 160 år gammel! De hviler på søofficeren H.G. Gardes "Efterret
ninger om den danske og norske Søernagt", et værk, der var banebrydende, da
det udkom i 1832, men som i dag må betragtes som forældet. Siden er der natur
ligvis udført megen forskning, for en stor dels vedkommende på grundlag af kil
der, der ikke var tilgængelige i 1832. Hovedparten er publiceret i form af tids
skriftartikler, der ikke har været tilgængelige for et bredere publikum, og hvis
indhold kun i begrænset omfang har været inddraget i oversigtsværkerne. Hen
sigten med serien Orlogsflådens historie er at lade specialister inden for de en
kelte perioder formidle den nyeste viden, således at det samlede værk i fremtide n
vil kunne fungere som standardreference på området. Der lægges stor vægt på
illustrati onerne , mange af dem har ikke tidligere været pub liceret .

De fire bind, der indtil nu er udkommet , dækker tilsammen tiden fra 1400-1720.
Bind 5 omhandler den lange fredsperiode frem til 1801 og slutter med tabet af
Norge i 1814. Det er skrevet af historikeren Frank Allan Rasmussen, der har be
skæftiget sig indgående med denne periode.

Værket udgives af forlaget Marinehistoriske Skrifter i samarbejde med Gylden
dal, således, at interesserede kan tegne abonnement på hele værket gennem Ma
rinehistoriske Skrifter, mens Gyldendal varetager distributionen til boghandler
ne, hvor de enkelte bind kan købes i løssalg. Ved abonnement er prisen pr. bind
kr. 220, mens prisen i løssalg er kr. 300.



ttae«f ør 1533.
Torgen H. Barfod: "Flådens fodsel", Udkom 1990.

Her fonæ lles om de ældste oplysninger om kongelige orlogsskibe fra dronning Margrethe til
Chri stian 2. De forske llige skibstyper og sky tset . der bliver sat på sk ibene . beskrives. Man horer
også om kampene for Øresundstolden i 1420crnc. om Christian 1.5 urleg sf låde og kong Hans
store udv idels e af flåden saml om kampene om Sveriges løsrivelse fra uni onen . Desud en nævnes
alle høvedsmænd. admiraler og kaptajner.

1533-1588.
Iorgen H. Barfod. "Christian 3.sflåde, 1533-1588 ". Udkom 1995.
De lle bind behandler forst Gre vens Fejd e 1533-36 og følger derefter Ch ristian 3.s opbygning af
cn flåde praktis k talt fra bar bund . Kongens arbejde med at få orga niseret nåden bliver be hand let
sa mtid ig med, at man følger flådens togter i de fø lgende fredsår. der dog stadig trues af intriger
imod Danm ark. Der gives en oversigt ove r skabelsen a f et søofficerskorps. de r overtages af søn
nen Frederik 2. Her beh and les den såkaldte Syvårskrig 1563-70 og de n følgende fredsperiode til
kongens død 1588.

1588-1660.
Skibshistoriker, fh v. luftkaptajn Niels M. Probst:"Christian -t.s flåde,
1588- 1660 ". Ud kom 1996.
Christian 4. er utvivlsomt den dan ske konge, der har vist størst interesse for flåden , og den eneste,
der har anfon en flåde i slag. Dette bind behandler flådens modemiseri ng i tiden op til Kulmur
krige n 1611-1 613 og dens indsa ts her. Flådens tilpasni ng til den ændrede po litiske målsætning
frem til kejserkrigen 1625-1629. t630emes relati ve svække lse af flåden. som under Torste nsson
fejden 1643- 164 5 led et katastro falt nederl ag i Feme rn Bælt. Et nederlag, der forte til de land
a fståelse r, som kulm inerede ved fredsslutningen efte r svenske krigene 1657- 1660.

1660-1720.
Jørge n H. Barfod: "Niels Iuels flåde, 1660-1720 ". Udkom 1997.
Delle bind vil ge nne mgå flådens geno pbygning i de vanskelige 1660erc med både Niels Jucl og
Cort Adeler. Den vil behandle skibstyperne og søofficerskorpsct samt taktik og strategi under den
skånske krig 1675-79. Den store flåde i den følgende fredsperiode med udbygningen af Nyboder
og en sømandsby på Møen. Derefter udbruddet af den store nord iske krig og de voldsomme begi
venheder med store navne som Tord ensk ie ld og Iver Huitfcldr. Bogen vil beskæftige sig med
skibbygningen, soa rttllcriet og søofficers korpset og det øvrige personel.

1720-1814.
Cand.phil. Frank A l/an Rasm ussen: "Flåde, f red og fremgang, 1720-1814".
Udkommer i 1999.
Efter Den Store Nordi ske Krig var flådens materiel nedslidt, mandskabet demoraliseret og gælden
enorm. Krisen øgedes ved, at man både skibsbyg nings teknisk og organisatorisk befand t sig i en
bry dni ngsperiode . Danneskield-Samsces tiltræden i 1735 vendte de nne udvikling. Hans tid som
flåden s øverste che f blev kort, men hans visio nære planer og initiativer kom Lil at præge flåden
i mange år. De administrat ive om lægninger og en frem ragende teknisk ledelse skabte arbejdsro
og fremgang. Truslen fra ø st gav sto f til diskussioner om flådens sammensætn ing og størrelse .
men en dristig uden rigspolitik tvang blikket mod Vest , og herfra lurede katastrofen.



1814-1864.
Niels M. Probst: "Fl åden ul/der krig og genopbygning, 1814 - 1864".
Udkommer i 2000.
I 1807 bortførte englænderne næsten hele den danske flåde. og sckrigen måtte udkæmpes med
del nye kanonb ådsvæsen . Efter 1814 kom en kraftig diskussion om kanenfanejernes rolle. Man
end te med e l kompromi s, og startede både en flådeopbygning af søgående skibe. og opretholdt
el kanonbådsvåben. Den.tekniske udvikling gav nye våben og kampkraft og udviklingen tog til,
så at flere større fanøjer var forældede for de var byggede færdige. Del var også højdepunktet
af træskibbygni ngskunst. I de (O slesv igske krige 1848-50 og 1864 levede den danske flåde o p
til sine stolte traditione r.

1864-1918.
Mu seumsdirektor Ole Lisberg Iensen: "Flåden i fredens tjeneste, 1864-1918".
Udkommer i 2000.
Flådens indsats ved Helgoland i 1864 markerede afslutningen på sokarnpen med artilleristrid i
linieformation. I teknologisk henseende kom nybrud og differentiering. Frasejl til damp, fra hjul
til skrueog fra træ til jem og panser. Artill eriets udvikling fra de gamle forladekanoner til mæg
tige riflede bagladekanoner varovervældende. Nye skibstyper blev forme l til al bære de nye tor
pedoer. Rygraden i flåden vardog de svære artil leriskibe - pansersk ibene, der var medvirkende
til at holde Danmark udenforFørste Verdenskrig.
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1918-1945.
Cand.phil. Frank Al/all Rasmussen .rNeutralitet og Besættelse, 1918-1945".
Udkom mer i 2001.
Bindet skildrer den danske flådes vilkår. organ isation og virksomhed i tiden fra afslutningen af
1. verdenskrig til freden i 1945. Neutrali tetsværnet - flådens hovedopgave i mellemkrigsårene
måtte løses unde r politiske og økonomiske vilkår. som mange fandt helt umulige. Besætte lsen
tilførte flåden erindringen om en forsmæd elig 9. april , om materielafleveringer og el påtvunget
samarbejde med lyskerne. Men til historien horer også beretningen om begive nhederne 29. august
1943. der for store dele af flåde ns mandskab banede vejen til den illega le kamp.

tuu» efter 1945.
Viceadmiral Knud Borck: "Flåden ef ter 1945, 1945·2000".
Udkommer i 2001.
Delte sidste bind vil omhandle udvik lingen i flåden siden den anden verdenskrig. Del vil dække
genop bygningen efter flådens sænkning, den kolde krig med Danm arks maritime strategiske be
tydning og flådens samarbejde i NATO, saml de seneste års nye udviklingstcn dcnscr. DCI vil
omhandle den indenrigspolitiske udvikling, som den er kommet til udt ryk i skiftende forsvars
forl ig, og de t vil medtage forhold som blandt andet den teknologiske udviklings indflydelse på
flåden s sammensætning.
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dure for indsættelse af raketvåbnet fra
deres både. Man kan dog forestille sig
raketter brugt, idet kontreadmiral Sey
mour meldte, efter at have afværget et
kombineret kinesisk angreb fra land og
sø den 4. januar 1857, at en matros
havde fået svære forbrændinger, da en
raket eksploderede ved et uheld. Sær
lig blev raketvåbnet brugt på Canton
floden af engelske både mod kinesiske
krigsdjonker. Den 25. maj 1857 blev
40 djonker taget eller ødelagt.
Raketter viste sig også nyttige mod
krigsdjonker ved Faishan den 1. juni.

Raketterne var effektive især ved stor
men af Taku-forter den 21. august
1860, hvor britiske og franske kanon
både, understøttet af raketbåde. kom i
aktion . Taku-forterne faldt efter kort
modstand, hvorved der også blev land
sat et raketbatteri sammen med 2 bat
terier, bevæbnet med nye Armstrong
kanoner.

1 1840erne havde William Hale kon
strueret raketter efter et nyt princip.
Hans rotationsraketter blev ikke mere
stabiliseret ved en stav, men ved sin
egen rotation . Det lykkedes dog ikke at
få Storbritannien til at købe hans pa
tent, skønt det første forsøg havde be
vist hans raketters overlegenhed over
for de gamle Congrevske raketter.
USA overtog hans konstruktion og
brugte de nye raketter i krig mod Mex
iko.

----- -. -------

1 begyndelsen af Krimkrigen rejste
William Hale på egen risiko til Kon
stantinobel og tilbød der sine raketter
som forsøg på HMS ALBION under
kommando af kaptajn Lushington. Den
8. august blev de afprøvet i land ved
Ba ljik på Sortehavskysten. Som et re
sultat af de gode resultater, blev disse
raketter opkøbt af den britiske øverst
kommanderende, Lord Raglan. Men
først 10 år senere den 14. august 1866
blev Hales raketter officielt indført. Et
nyt raketstyr for Hales 24-pundige
raketter indførtes først den 24. maj i
Royal Navy, Affyringsstyret var 8 fod
langt; elevationen mellem 5 og 35
grader og kunne indstilles på 5 forskel
lige gradstreger. Dette raketstyr blev
den 7. juni 1869 erstattet af et nyt,
konstrueret af løjtnant John Fischer
med betegnelsen Sea Service Roeket
Tube Machine Mark 2.
Den første brug af de nye Hales raket
ter fra Marinens side blev gjort inden
for rammerne af et felttog mod Etiopi
en.
Et raketbatteri fra Royal Marine Artil
lery, der bestod af 17 officerer og 83
mand, indgik i en styrke på 13.000
mand under general Sir Robert Napiers
kommando. I december 1867 blev de
landsat i Aunesley Bay i Eritrea for
derfra at rykke frem mod de etiopiske
højland.
Raketbatteriet var en del af en nydan
net marinebrigade under kommando af
kaptajn Fellowes fra HMS DRYADE.
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Batt eri et bestod af 4 afskydningssteder
og medført e 340 Hales raketter og 88
muldyr.
Det samme 'Ir 1867 ind sattes rak etter
af Royal Navy i Den persiske Golf, der
også antyder , at de Ileste britiske or
logsskibe P'I fj erne statione r var ud
styret med dette våben . Efter en revol 
te mod Sultan Sy ud Salim af Mu skat,
hvor denne var Ilygtet med sin formue
og sit harem ombord i en fregat, lykke
des det kanonbåden HMS VIGtLANT og
kryd seren HMS SClNDE, der og så be
fandt sig på denne station, at sikre sig
den væ rdifuldt lastede fregat. Den l.
oktober 186 8 beskød de byen Mu skat,
sandsy nligvis også med rakett er. Det
blev således fortalt , da kommandør
Westbrook fra HMS SClNDE om natten
lag de sig ved side n af freg atten: Med
hulede kanoner og halls ti-pundig« ra
ketstyr ]J{/r hall rede til a t give dem en
vann modtaglse. De havde ropatruljer
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til at holde vagt uden tor havnen hele
natten,

I januar 1875 udbrød en upstand i
Mombassa mod sultanen af Zanz ibar.
hvorved det lykkedes for oprørerne
under Moh amed bin Abd allah med
400 mand at besætte det ga mle portu
gis iske fort. Til be skyttelse af missio 
nærerne blev der efter en anmodning
fra sultanen overført 100 sø folk fra
HMS ALBION til transport skibet HMS
NASS AU , der op erede sammen med
HMS RtFLEMAN und er ledelse af kom
mandør Sulti van i Mombassa . Da del
var søndag kunne intet foretages. Op 
rørerne blev stillet ove rfor et ultima
tum 0 111 overgivelse senest den 19.
januar. Da intet ske te, blev byen s fort
beskudt af skibene , således at man ka
pitulerede om afte nen.
Også Egypten blev offer for rakcttcmc.
Ved beskydningen af Alexandria i juli



Engvisk raket med styr ti/ maritimt brug af t.\llt' Macliint' Ma rk Il. Fra H.M.S.O., Tranise Oll
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1882 blev der ben yttet rakelter fra HMS
MONARCHog and re sk ibe . hvorved lal
rige bygninger blev ramt.
1894 brugt Royal Navy rakelter i Ni
ge r-ky stprotektoruret på Benintloden .
Den 25. augu st blev både, tilhørende
HMS ALECTO beskudt af el batteri ved
Brohemi bugten og kunne kun nå i
sikke rhed, fordi overkanoner Croueh
med ånds nærvære lse affyrede en 24
punds raket mod baneriet. stiledes at

del lykkedes den svært beskadigede
dampbåd al nå frem til ALECTO. Den
folgeride dag kom H ~IS PHOEBE til
forstærkning og begge skibe opsøgte
Broh emi . hvor batter iet var blevet
bragt i stilli ng, På grund af byens be-

liggenhed i midten af M angrovesum
pene var der ikke mulighed for en
lundgangsoperati on.
Efter al et forst e ang reb på land var
afslået. ventede man på ankoms t af
HMS I'HlLOMEL med de n ø vers tkom
manderende, kentread mira l Bedford
fra den 18. september. Den 25 . sep
tember fandt de l afgørende angreb sled
på land sbyen. Landgangstropperne be
stod af 136 mand, for stær ket med en
rakelgruppe fra H~ IS ALECTO.

Brug af rakelte r i Roy al Navy ind
skrænkede sig efter Krimkrigen væ
senligst til landgangsoperationer. her
under straffeekspedi tioner i Afrika , i
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In dien ved bekæmpel sen af det store
my tteri. i New Zealand mod maorier
nes opstand og i Sydamer ika ved op 
sta nde i Honduras. Oft est kunne mar i
nen med den s krydsere og kanonbåd e
ind gtibe førs t. Marineinfanteti et kunne
med de lett e håndterbare og let tran s
port erbare rakelter bli ve stille t overfor
fjen der med tun gere våben og som for
stærkning for letbev æbnede landtrop
per. De rfor an ven dte de t britiske im
perium, marineartilleri med de let
transporterbare raketter i næsten alle
felttog, som f.eks. i krig mod zuluern e,
i Boerkri gen elle r i felttoget mod Mah
dierne i Sudan.
E fter indføre lse af Gatlings maskin ka
non og let tere rifl ede ka none r tabte ra
ke två bne t i betydning. I 189 9 fandt
den sids te raketaktion sted i Sierra
Leon e, men endnu for lyder det , at Ha
les 9- og 12-pundige rak etter var i ar
se na l hos Royal Navy .

l Rusland blev rakette r ikke me re be
nytt et efter ge neral Schilders for søg.
Der opstod dog en ny interesse for sa
gen, efter at ge neral Kon stantin Ivano
wich Konstantinov havde givet rake
tud viklinge n nye impul ser. Han an før
te i et skr ift ov erfor Admiralitetet i
1851 de mange muligh eder raketterne
ha vde som bevæbning i båd operati o
ner. landgangsfore tagen der, kystfor
svarog deres anvendelse som ankerra
ke lte r. For at bevise anvendeli ghed en
ha vde han foreslået for søg med 2-tom-
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mers raketter. Efter en læn gere prø ve
tid op st illed e den russi ske marine et
marinera ketdetach em en t. l 1855 blev
rake tter leveret ud ti l forstæ rk ning af
befæstningerne af havnene i Reval ,
Kro nstadt, Viborg og Sve aborg. Året
efter blev de første mindre enhede r i
flåd en udrustet med raketter. Nu for
langte marinen mere raketrnateri el , så
ledes i februar 1857 180 stk. 2VHom
mers raketter med granater og kardæ
sker. 288 stk. 4-tommers brandraketter
og 48 stk. 3V, -tommers lysrake lte r med
faldsk ærm. Dertil blev der gjort for
dring på flere hundrede rake tte r til
forsøg.
I marts 185 8 besluttede Krigsmini
sterie t at tild ele marinen årlig t 50 stk.
4-tommers brandrakelter. Som resul tat
af forsøget blev der i 1857 udgi vet en
bo g om benyttel se af kri gsraketter i
båd e og på strande n. Rakett er blev til
del t Sortehavsfl åden. flotillen i Det
kaspi ske Hav og flotillen på Amurflo
den. I 1869 fastslog marin en , at raket
ter var en vigtig bestandeI af udrust
nin gen - sæ rlig med henblik på både ,
og et uovertruffent våben ved land
gan gsop erationer. Admiralitetet beslu t
ted e altid at ben ytt e rak etter som vå
ben. Som følge heraf blev det besluttet
årlig t at stille 1100 stk. 4-tommers og
3300 stk . 2V, -to mme rs rak ett er til rå
digh ed . For at kunne udruste båden e
blev følge nde ud styr fastlagt .
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Der foreligger imidlertid ingen oplys
ninger om operativ anvendelse af ra
ketter i den russiske nåde. ligesom der
heller ikke er oplysninger fra den øst 
rigske fl åde efter 1849.

Portugal benyttede ogs å rake tter på
denne tid. Der ser ud til at være foreta
ge t nogle få forsøg for at undersøge
rakett ern es farlighed for betjenin gs
mandskabet. Ca . 1860 blev korvetter.
der skulle ti! Afrika. muli gvis også til
andre ove rsøi ske område r. udstyret
med affyringsstel og hver 25 raketter.
Men hos portu giserne ser de t ud som
om raketterne mere blev brugt til brug
for fore visning for besøgende end til
uddannelse. Den franske marineoffi cer
Adolphe Barazer berettede. at han i
186 1 efter en aktion i Sha ngha i på tu

ren til Saigon ved Formosa havde set
en port ugisisk tremaster. som det lyk
kedes for at afværge et angre b af pira
ter ved hjælp af raketter .

I Sydamerika kom rakett er kun i brug
i den kejser lige brasilianske marine. I
krigen. hvor Tri ppelalli ancen gik mod
Paraguay. anvendte damperne BAH lA .

L1MA BARROS og BRAZIL. alle under
kommando af admiral Tamundare. ra
ke tter ved ang rebet på Curupayti de n
22. septembe r 1866. med ringe virk
ning. Raketterne blev beholdt i tjeneste
indtil slutningen af I870erne .

Ti l slut kan det slås fast. at de forhåb 
ning er. man havde. i særde leshed i
Danm ark og Storbritannien. om raket
temes ko mmende betydning ikke slog
til. I Danmark førte det til dannelsen af
rakctflotillen, og i Storb ritann ien til
udrustn ing af en rake tkry dser. Erebus.
Derimod viste krig sraketterne sig at
være idee lle våben til udrustning af bå
de. der til og med. på grun d af mang
lende rekyl var lettere at medføre. og
på grund af raketstyrets ringe vægt var
velegnede til landgangsoperationer, og
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al de også hurti gt kunne bringe s i sky 
des tiIling .
Den manglende træfsikkerhed. der
også til en vis grad forekommer hos
vor tids anillerirakeuer. i forbindel se
med flyvningens urege lmæ ssigheder.
førte til, al de blev lagel ud af brug. S'I

snart ma n fik mere bevægeligt felt
skyts og i særlig grad maskingeværer.
Ti l und erstøttelse af land gan gsopera
tion er ko m de ane r i brug i 2. Ve rden
skrig hos de forskell ige mariner. Ra
kelterne s gennembrud ople vede man
først. da styrbare raketl er var blevet
ud viklet. og da det således blev muligt
for en burt igg ående rakelbåd al sænke
en destroyer uden se lv al blive set.
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS MODELBYGGERLAUG

Modelmesse i Ha mburg

Hvert ande t år bliver der i Hamburgs Me sse- og Kongrescenter afholdt en meget stor
messe for mod elb ygg ere . Alt tænke ligt indenfor mode larbejde er repræsenteret. skibe.
fly. tog. militær. biler og meget mere. Erfaringeme fra tidligere messer er. at repræsenta
tionen af skibsmodeller og rittings er meg et righoldig. såvel hvad angår privatmodeller
som firma er med bygg esæt og fitti ngs . Me ssen blev i 1997 besøgt af 55.000 menn esker.
og dette har medført. al ma n i år har udvidet arealet betydeligt. Vi kan anbefa le at aflæg
ge messen el besøg, og da messeb ygningen ligger tæt ved Hamburgs centrum og hoved
banegård . er transport med tog en god mulighed .
Her følger nogle prakt iske op lysnin ger til brug ved et besøg :

Hamburger Modellbu u Tage 17. - 19. september 1999.
Hamburg Me sse und Congress GmbH. St. Pete rsburger Strass c I.

Åben alle dag e fra 10.00- 18.00.

Rejs e med log:
Afgang fra Kbh . ho vedbanegård ca. kl. 08 .00
Ank omst Hamburg ca . kJ. 12.15
Afgang fra Hamb urg ca. kJ. 17.30 eller 19.30
Ankomst Kobenhavn ca. k!. n .oo e lle r 24.00

Billetpris: Tur-retur Hamburg incl. pladsbi llet ca. 450 kr.

Gøteborg III

El par af !auget s med lemmer har været i Geteborg for at se rekonstruktionen ar J en
sven ske ostindiefarer "Gøteborg". Skibet er en kopi i fuld skala af det oprindelige fartøj.
Del er fuldrigget, 40 m langt og med et deplacement på 1350 tons. "Goteborg" strandede
den 12. september 1745 ved indse j lingen til Geteborg . En udgravning har fundet sted,
og mange interes sante fund er nu udsti llet i forbinde lse med bygningen af "Gøtcborg Hl".
På nuvære nde tidspunkt er man nået så langt i byggeprocessen. at alle spanter er rej st.
og man er begyndt på bordlægningen . Skibet er meg et imp onerende og det hånd
værksmæssige arbejde he lt professio nelt . hvilket også Cl' nød vendigt. da det er tanken al
lade "Gøteborg III" sejl e hele den lange vej fra Sverige til ø sten syd om Afrika.
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tcrnnskibe . Alt delte vil vi også nå at besøge på vor ucnugi.
Arrangementet vil komm e til al foregå på følgende måde:

Lørdag den 25. september 1999

Afgang København
Anko mst Ge tebo rg
Afga ng Gete borg
Ankomst Køben havn

kl. 07.00
kl. 12.00
kl. 17.00
kl. 22.00

Prisen bliver ca . 400 kr.. lidt afhængigt af deltageran tallet. Inkluderet er bustransport,
færgcoverfart. entre til ro museer samt guidet rundvi sning på "Goteborg", Drikkevarer
vil kunne købe s i bussen medens madpakke medbri nges hjemm efra,
Tilmelding til turen skal ske til Per Jessen. tlf. 458 169 15. Af hensyn til bestilling af bus
m.m. bedes tilmelding ske snarest muligt og senest IO. septemher 1999. Medle mmer af
"Orlogsmuseet s Venner" er selvfølgelig velkomne til at de ltage .

"MODELSKIB 2000"

Modelbyggerlaugct s sa tsning i år 2000 er nu blevet fastlagt og kon kurrenceregi er ud
arbejdet. Her følger en ove rsigt over arrangemen tet:

Konk urrence i maritim modelbygning i dagene l . og 2. april år 2000.
Bedømmelse og præm ieudde ling finder sted den 2. april kl. ]5.00.

Konkurrencerc21er

Konkurrencen er åben for alle.
Konkurrencen omfatte r såve l krigsskibe som andre fartøjer og andet tilbehør med
mari tim tilknytning.
Der kon kurreres i følgende klasser:

I . Modeller af ru- og sej lfartøjer
2. Modeller af motorfremdrevne skibe
3. Modeller af installationer, dele af skibe, havneanlæg. værftsanlæg. scenerier, figurer

og dieramaer .
4. Miniaturemode ller af klasse I og 2 i skalaforhold mindre end 1:250
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5. Flaske skibe og ha lvrnode ller
6. Plasti cm odeller
7. Kanon- og papirmodeller
8. Marit ime ny

Dom merpanelet vil bestå af mode lbygg ere. udpe ge t af relevant e foreni nger samt af re
præsenta nter fra Or logsrnuseet .
Konkurrencemodellerne indgår i Orlogsmusccts særuds tilling.

Modell ern e afleveres på Orlogsrnuseet . Overgaden oven Vand et 58 (C hr istianshavn).
1415 Kbh . K. tirsdag den 18. marts til torsda g den 30. marts i museets åbningstid ( 11.00
16.00). And et indleveringst idspunkt samt eventuel transport kan aftales med Per Jessen
tlf. 45 8 J 69 15. Modellerne vil en er konkurrencen indgå i Orlogsm useets særudstilling
fra I. april til 18. maj år 1000. herefter vil modellerne kunne afhentes.
Ti lmeld ingskort et skal afleveres senest sa mtidig med mod ell ernes aflevering.
Modellerne er under tilsyn. men udstilles under eget ansvar. Udsti llerne har grati s ad
gan g til museet i udstilli ngsperioden .
Alle modeller skal være forsyn et med model byggerens navn.
Af hensyn til udstillingens tilrett elæggelse bedes udstill erne kontak te Per Jessen . tlf. 45
8 1 69 15 i god tid inden udstill ingen .

Or logsmuseets særudstilling l. apr il til 28. maj år 20011

Særuds tillinge n kom mer til al bestå dels a f de til konkurren cen "Mode lskib 1000" ind
leverede mode ller, de ls af modell er og effekt er. ud lånt af andre privatp ersoner. Er man
interessere t i at få udstillet en model eller and en effekt, som man ikke ønsker skal indgå
i konkurrencen. e ller som tidli gere har deltaget i en konkurrence, vil O rlog smuseet og
bygge lauger være meget glade for en hen vende lse. De, der ønsker at udstill e. bedes kon
takte Orlogsmu seet eller formanden for Orl ogsmu seets Modelbyggerlang. Per Jessen. tlf.
45 8 1 69 15 snarest muligt e ller senest en måned for ud stillingen.

Referat af genera lforsamlingen i Orlogs museets Morlelbyggerlaug
torsdag, den 8. april 1999

I. Formanden . Per Jessen , bod alle hje rtligt ve lko mme n og foreslog på bestyrel sen s
vegne Christian Lindhe som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget af for samlin
gen.
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., Dirige nten konstaterede forsa mlingen lovligt indvarslet og overlod ordet til forman
den. der forelag de årsberetningen. De mangfoldige aktiviteter. der i årets lob var fo
regået i Modelbyggerlauget blev refereret. Kulturnattens demonstration af model 
byggera ktivitet . medvirken i dukketeater, modelvi sning. sej lfremstilling. tegneoveiser
m.m. samt de forske llige byggeholds aktiviteter og med virken i museets udstillings
virksomhed var eksempler på aktiv iteternes omfang og mange sidighed.
Form anden takked e til slut alle de entusiustiske medlemm er for deres del tagelse i
laugets aktiv iteter.
Dirigenten takkede for beretningen . Generalforsam lingen godkendte fonnandens be
retning enstemmigt.

3. Herefter forelagdes regnskabet af kasserere n. Peter Maack. Gert Gray Andersen efter
lyste en post med solgte slipsenåle og knaphulsemblemer. men kunne beroliges af
kassere ren. der kunne forklare. at beløbet indgik i posten for ju learrangementet.
l.augets status er nu et ove rskud på 19.666 kr.. hvilket er en god stodpude at have for
kommende arran gementer . ikke mindst i år 2000. hvor lauge t skal afholde en stor
udsti lling. For 2 år siden var den økonom iske status vanskelig. så derfor var situati
onen for nærværende tilfredsstillende .
Regnskabet godkendte s med håndsopr ækning.

4 . Kassereren foreslog uændret kont ingent (1998-sats). Forslaget godkendte s uden kom
mentare r.

5. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
6. Man overgik derefter til valg til bestyrel sen. Per Jessen og Peter Maack var på valg

og villige til genv alg . De genv algt es begge. Michael Prætorlus havde på grund af
arbejd e og familieforhold ønsket at træde ud af bestyrelsen et år for ordinært valg.
Niels Probst indvilgede i at fortsætte el år i Prætorius' sted. men stillede ellers sin
plads til rådighed. Formande n foreslog Poul Bech som nyt bestyrelsesm edle m. hvil
kel godk endte s. Gen Gray Andersen genva lgtes som suppleant. Bestyrelsen kom så
ledes til al bestå af: Per Jesse n (formand ), Peter Maack (kasserer). Frank Ebbe, Niels
Probst. Poul Bech. Ole Lisberg Jensen (sekretæ r) og Gert Gray Andersen (suppleant) .

7, Under Evt. takkede Arne Johan Berg fra Arenda l i Norge for det gode arbejde , der
blev udfort i lauger. Som nordmand havde han en særlig interesse i dan sk-norsk
sofartshistorie og udtrykte. at han ikke kunne finde samme interessekreds i Norge.
hvorfor han havde stor glæde af sit medlemsskab. Kim Kristensen orrskede. at Mo
delb yggcrlauget i fremtiden bar navneskilte på møderne. så man kunne lære sig hin
anden s navne.
Da intet vide re foreko m afsluttede dir igenten genera lforsamlingen og gav ordet til
forman den, der takkede dirigenten for vel udført arbejde .
Aftenen afs luttedes med museum sinspektør Frank A. Rasmussens foredrag 0 111

søgni ng i Flåde ns ark iver .
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MEDDELELSER FRA
ORLOGSMUSEETS VENNER/MA RINEHISTORISK

SELSKAB

Refe rat fra gene ralfors a m lingen d en 14.4.1999 kl. 19.30
i Soufflee rsforeningens lokale r , Overgad en oven Va ndet 62 B.

Formanden , kornmandør Per Wessel-Tolvi g, bod forsamlingen velkommen
og inviterede til en ko rt rundv isning i Soofficersforeningens lokale r. fore
stået af kommandorkap tajn Arne Holm. for den ege ntlige ge nera lforsa m
ling. An ta l de ltage re var 48 person er .

I. Formanden indledte derefter med al foreslå som dirigent Arn e Holm. hvil
ket godkendtes af for sa mli nge n .
Dirige nten takkede for va lget og ko nstaterede for sam lingen lovligt ind
varslet ved medde le lse i Marineh istori sk Tidsskrift nr . I. febru ar 1999 .

" Here fter forel agde forma nden sel skabet s årsberetning for 1998. som go d
ken dtes af fors amlinge n uden kommentarer.

3. Kassere ren . Niels Prob st, forelagde regnskabe t for 1998 samt reg nskab for
kornmandorkaptujn S igu rd Barfoed s Legat. so m begge godk endtes.

4 . Nie ls Probst informerede herefter i egenskab af formand i selskabe t Mari
nehisloriske Skrifter om forlage ls virksomhed i 1998. hvor bogen om Flå
dens skibe og fartøjer havde været en succes. I. oplag på 2000 ekspl. var
blevet udsolgt i oktober. og et 2. op lag var bleve t opt rykket for j ul. Det næ
ste bind af fl ådehistorien. bind 5 . om handlende perioden 1720- J8 15 af
Frank A. Rasm ussen . vil udkomme i 1999 .

5. Der va r til ge neralforsam lingen indkomme t forskell ige forslag fra brod
rene Tom og Lars W ismann vedr. j usteringer af kontingente t samt opkræv
nin gsm et oden . Lars W isman n fore slog fra talerstolen. at man indforte et
enhedskontingent på 150 kr. for alle . og at de . der evt. mått e fole sig min
dreb em idlede. kunne få halvt ko ntingent. Han ment e. at baggrunden for
den hidtidige kontingentopkrævning. hvorhalv pris var gældende for pen
sionister og studerende. havde udspillet sin funkti on . ide t de fleste pens io
nister og studerende efter han s men ing havde evn e til at bet ale fuldt kon
tingem.
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Formanden fremsa tte som bes tyre lsens fors lag, at ma n indførte en ved
tægtsændring i Vedtægternes §3 linie 2. hvor nuværende tekst: "Pensioni
ster og studerende under 20 år betal er hal vt kontingent" skulle ersta ttes af
teksten: "Pensionister ove r 67 år og studerende under 25 år betaler halvt
kontinge nt",
Hans Christ ian Bjerg udtalte. at det stred mod alminde lig foreningsprak sis
at foreslå ved tægtsændri nger . hvis ikke forslage t forin den var skriftlig t
fremsat for forsamlingen. Finn Wiberg Jø rgensen anså at fors laget var ude
af takt med tiden, idet Fo lketinget for nylig havde indført en 65-års grænse
for pensionering.
Dirigenten afsluttede d iskussionen med at bede forsam lingen om ved
håndso præk ning at tage stilling til de forelagte forslag . 17 stemte for for
slaget om at kunne gennemføre ændring i vedtægterne på generalforsamlin
gen. 21 stemte for at man klin kunne vedtage vedtægtsændringer. der er
fremsat skriftligt i forvejen,
Formanden tog sagen til efte rretning,

6. Kontinge nte t fastsattes til uændret at være 150 kr. for enkeltpersoner, 175
kr. for æg tefæller og 75 kr for pe nsio niste r og juniorer under 20 år.

7. Valg af formand. Formande n blev i 1998 valgt for en to-års per iode.
8. Va lg af bestyrelse. På valg var mag. art. Bente Kjølbye, advokat Torben

Ingem ann-Ha nsen og kommandør Henrik Mu usfeldt, der alle var villige til
ge nvalg . De genvalgtes alle af forsamlingen.
Kommandør H. Fink-Jerisen havde valgt at træde ud. Formanden fore slog
kommandørka ptaj n S.E. Madsen . den kommende chef for Marinestation
København. Forsamlingen valgte S.E. Madsen .

9 . Va lg til rep ræsentan tskab. Der foreko m ikke kandi dater til repræsentant
skabet.

10. Bestyrelsen foreslog ge nvalg af revisionsfilm aet Ben t Nicolajs en. som
genvalgtes .

II . Der forekom inte t under pun ktet Evt., hvorefter d irigenten afs luttede gene
ralforsamlingen og gav ordet til forma nden, som takkede dir igenten for vel
udført valg og takkede generalforsam lingen for stort fremmøde .
Efter ge neralforsamlinge n vistes ældre film fra 1940-50. optaget af kom
mandørkaptajn Søren Laub .
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Selskabet Orlogsmuseets Venner!Marinehistorisk
Selskab

Turen går til Stralsund og Rugen
Den årlige bustur er planlagt til week-enden

den 4. - 5. september 1999

Endnu er deta ljerne ikke fastlagte, men i hovedtrækkene er det hensigten
at køre med bus ove r Gedser-Rostock til Siralsund. hvort il vi skulle an
komm e om eftermidd agen. I Stralsund er der to maritime museer af for
skellig karakter, nem lig Meeresm useum indeholdende havets biologi og
fiske rimetoder og Marinemuseum på Danholm. der er basere t på kassere t
materie l fra DDR- tiden. Byen Stralsund er en middelalderlig hansaby
med gammel bebyggelse. De oprindeligt privatejede byhuse blev bevaret
i DDR-tiden. hvor de fik stå hen i stille forfald . Med de ny forhold er der
nu kom met gang i restaureri ngen. Byen Stral sund er en kulturhistorisk
perle. og hvis det er muligt vil hotelopholdet finde sted her.
Om søndagen er det hensigten at køre ud på RUgen til Arkona . og hvis det
er vejrmæss igt og tidsmæssigt overkommeligt . vil et besøg der være må
let, ikke mindst for at se. hvor Valdem ar og Absalon i 1169 besej rede
venderne og ødelagde deres hede nske afgud Svantevi t.

Turen går fra lørdag morgen til søndag aften

Pris ca 1200 kr.

Ti lstrømninge n til turene de senere år har være stor. og vi har måttet
sætte grænsen ved 50 deltagere. Det vil være muligt at tegne sig til

turen efter den 7. juni, hvor vi håber at have turen helt fastlagt.

Med lemmer af Or logsmuseets Modelbyggerlaug er velkomne til at
deltage i arra nge mentet.
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"Cutty Sark TaU Ships' Race"
o

August 1999 i Alborg

MIR

I 1999 kommer to store sejlskibe rigtig "tæt på". Ålborg er målet for
"Cutty Sark Tall Ships' Race" i august 1999, så der bliver mulighed for

at sejle med de store squareriggere uden at skulle rejse langvej s:

Skibet fra indskibn. til udskibn. dage DKR
KRUZENSHTERN Alborg 22.08 . KJ.19 Malmø 28.08. kJ. 09 6 2.800

MIR Alborg 22.08 . kl19 København 25.08. kJ. 09 3 1.300
MIR København 26.08. kl19 Arhus 27.08. kJ. 22 1 500
MIR Arhus 29.08 kl19 Rostock 04.09. kJ. 09 6 2.500

Tilbuddet gælder kun for medlemmer af Orlogsmuseets Venner/
Marinehistorisk Selskab og Orlogsmuseets Modelbyggerlaug
Tilmelding direkte til Tall-Ship Friends kontor i Hamburg:

Schweriner Strasse 17, D-22143 Hamburg
Fax: 00494067563599 E-mail : TallShipl@ao1.com


