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Udgivers forord

I 1988 udgav Tøjhusmuseet bogen Dansk Artilleri i Napoleonstiden. Forudsætninger og udvikling 1760-1814 af Egon Eriksen og Ole L. Frantzen. I forbindelse hermed opstod tanken om at udarbejde en række bøger om artilleriets historie fra middelalderen til vore dage. Ønsket var at skabe et overblik over de talrige skytstyper, som har været benyttet i Danmark gennem
tiderne. Ambitionen var ikke kun at fortælle om artillerimateriellet og dets
brug, men tillige at anskue skytset i en større militærhistorisk sammenhæng. Udgangspunktet har været de materielle levn, som eksisterer i danske museers samlinger m.v.
Med udgivelsen i 1996 af Michael H. Mortensens værk Dansk Artilleri indtil
1600 forelå endnu en publikation om artilleriets historie. Sideløbende blev
andre projekter søsat. Admiral Thiede har siden sin pensionering som forsvarschef i 1989 været tilknyttet Tøjhusmuseet med henblik på at skrive en
fremstilling om dansk søartilleri 1860-2004. Admiralen har afsluttet mange
års arbejde, og hans store værk foreligger nu, hvorved museets langsigtede
vision om en videnskabelig bearbejdning af hele artilleriets historie i
Danmark er nået endnu et skridt videre.
Tøjhusmuseets personale har i alle årene været vidne til, hvorledes admiral
Thiede med ukuelig energi har fastholdt kursen trods vanskelighed er og
personlige sorger. På en arbejdsplads, hvor man er vant til at udarbejde
store skriftlige fremstillinger, har admiralens indsats imponeret alle. At
skrive et bogværk på næsten tusind sider med flere hundrede illustrationer
kræver overblik og en stålsat vilje. Dette er kun få beskåret. Admiral Thiede
har til fulde indfriet museets forventninger til en omfattende fremstilling
om søartilleriets nyere historie.
På denne baggrund retter jeg en dybfølt tak til admiral Thiede for hans
kolossale arbejdsindsats. Det har været en glæde for alle på museet at have
admiralen som kollega. Personligt takker jeg admiral Thiede for det inspirerende samarbejde og det nære venskab, jeg føler, har udviklet sig gennem årene.
Som anført i kolofonen har museet modtaget støtte udefra til udgivelsen.
Tøjhusmuseet retter en hjertelig tak til de fonde, foreninger og institutioner, der har gjort det muligt, at admiral Thiedes fremstilling om søartilleri
når ud til offentligheden.
Ole L. Fromtzen
Direktør

Forfatters forord

JI

Ved afslutningen af 14 års arbejde ligger det mig stærkt på sinde at takke
Tøjhusmuseet og dets direktør Ole L. Frantzen , der i 1989 stillede mig opgaven og derefter skabte praktisk mulighed for dens løsning. Jeg skal ogs å
udtrykke en varm tak til alle, der har hjulpet mig under dette værks udarbejdelse. En særlig tak skal rettes til Marinens Bibliotek, Orlogsmuseet,
Rigsarkivet, Søværnets Materielkommando, Søværnets Våben- og Taktikinspektør, Flådestation Frederikshavn og Marinestation København.
En række enkeltpersoner har ogs å ydet en uvurderlig hjælp. Overarkivar
Hans Christian Bjerg gav mig gode råd og adgang til Søværnets Museumsmagasins righoldige beholdning og aflevering af såvel publikationer som
utrykte arkivalier, der har udgjort et betydningsfuldt grundlag for min
forskning. Marinehistorikeren, luftkaptajn Niels Probst, har løbende under
udarbejdelsen læst og kommenteret de enkelte kapitler, og for efterkrigstiden har jeg fået gode råd afkommandør].B. Pranov og kunnet øse af kommandørkaptajn Hans Harboe-Hansens store viden. Jeg er dem alle tak skyldig. Ligeledes skal jeg takke kontorfuldmægtig S.E. Gottlieb, Rigsarkivet,
og seniorsergent, nu advokat, Rene Rosenstand for beredvillig assistance
ved min søgning i bl.a. Marineministeriets og Søartilleriets arkiver og overassistent Gunnar Olsen , Marinens Bibliotek, for stor hjælpsomhed under
mit arbejde med trykte kilder. For udarbejdelse af en stor del af det righoldige og efter min mening enestående billedmateriale takker jeg tegnerne
Lone Steen Nielsen og Kirsten Yde-Andersen, fotograf Helge Abrahamson
og ingeniør]. Raun Kristensen, Tøjhusmuseet. Gennem en årrække har instruktør Walther Hagenau Poulsen, Søværnets Taktik- og Våbenskole, vist
megen hjælpsomhed ved fremskaffelse af både gamle og nye fotografier
med skibsmotiver, og uden stud. mag. Søren Nørbys entusiastiske assistance,
havde jeg aldrig fået kompletteret og redigeret værkets skibsbilleder.
Orlogskaptajn H. Eggert Sørensen har skaffet vigtigt billedmateriale fra
Marinens Biblioteks arkiv, og i opløbet før trykning har jeg med taknemmelighed modtaget hjælp fra kommandørkaptajnerne E. Romby og T.L.
Nissen, Søværnets Materielkommando, kommandørkaptajn C. Schmidt,
Bornholms Marinedistrikt og orlogskaptajn C. Cøtterup, Søværnets Taktikog Våbenskole. Oberst Ernst Møller har venligst korrekturlæst et antal kapitler, og major Povl Holm, Tøjhusmuseet, har med ildhu og megen akkuratesse ydet en stor og tidskrævende indsats ved korrekturlæsning i forbindelse med trykningen. Glemmes må heller ikke kommandør Niels Ottesen,
der har stået for renovering af en stor del af det beskrevne ældre skyts.
Sven E. Thiede
Admiral
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Indledning

1. KAPITEL. INDLEDNING

1. Fon nål
Hensigten med denne bog er at skildre dansk søartilleris udvikling fra de
første forsøg med riflet skyts omkring 1860 til dagens helautomatiske,
langtrækkende kanoner og højt udviklede, slagkraftige missiler samt det til
disse våbensystemer hørende ildledelsesmateriel m.m. Medens søartilleriet
i de forudgående ca. 500 år ikke i princippet blev underkastet de helt store
forandringer, er der i de sidste ca. 150 år sket en revolutionerende udvikling af artillerimateriellet og dets anvendelsesmuligheder. Dette hænger
naturligvis sammen med den almindelige teknologiske og industrielle udvikling og de muligheder, denne udvikling også på det militære område
har skabt, først i mekanisk og hydraulisk, så i optisk og elektrisk og senest i
elektronisk henseende. Også kemiens fremskridt har kunnet nyttiggøres
ved fremstilling af forbedrede driv- og sprængmidler, og den aerodynamiske udvikling har kunnet udnyttes på projektil- og missilområdet. Omvendt
har de øgede krav til våbenmateriellets ydeevne haft indflydelse på den almindelige tekniske udvikling, og de militære krav har, ikke mindst under
den anskuede periodes store krige, på en række områder accelereret forskningen og resulteret i tekniske nyskabelser. Udviklingen af artillerimateriellet har været dikteret af et stadigt ønske om at opnå længere rækning,
højere skudhastighed, større træfsikkerhed og øget effekt ved træfning af
målet. Det er karakteristisk, at medens den effektive skudafstand af skibsartilleriet i førstnævnte 500 års periode frem til midten af det nittende
årh u nd rede kun øgedes fra nogle få hundrede meter til 1000-1400 meter,
taler vi i dag om rækninger på over 100 km. Udviklingen har også været
påvirket af fremkomsten af modmidler, f. eks. indførelsen og effektiviseringen af skibspanseret, som førte til den mangeårige konkurrence mellem på
den ene side artilleriets slagkraft og på den anden panserets beskyttelsesevne. Efter at kanonen i årh u ndred er havde været det eneherskende svære
våben til søs, fremkom i det 19. årh u nd rede søminen og torpedoen, sidstnævnte fremført såvel af de da velkendte større kampskibe som af nyudviklede små, hurtige torpedobåde. Forsvaret mod torpedobådene stillede særlige krav til skibsartilleriet, og i det 20. årh u nd red e opstod først flytruslen
og senere missiltruslen, der igen stillede nye krav om virkningsfulde forsvarsvåben.
For skibsartilleri og kystartilleri har der været mange fælles træk, såvel
med hensyn til opgaver som til konstruktionen af skyts, ammunition og ildledelsesmateriel og de anvendte skydemetoder. Batterierne Trekroner og
Lynetten hørte frem til 1865 under marinen , og i 1932 overgik kystartille-
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riet i sin helhed til søværnet under benævnelsen Kystdefensionen. Dette
medførte for institutionen Søartilleriet et udvidet ansvars- og arbejdsområde. Denne bog er imidlertid afgrænset til alene at behandle skibsartilleri,
hvorfor kystartillerimateriel kun omtales i tilfælde, hvor der var tale om
identisk materiel eller anvendelse af tidligere skibsartillerimateriel som kystartilleri.
Dansk skibsartilleris historie kan ikke anskues isoleret, men hænger naturligvis sammen med,ja er en del af, det danske søværns historie og til enhver tid påvirket af flådens sammensætning og de enkelte skibes karakteristika og opgaver samt af de økonomiske muligheder. Der er derfor i denne
fremstilling lagt vægt på som baggrund for beskrivelsen af skibsartilleriets
udvikling at redegøre for flådens udvikling. Den danske flåde og dens skibes artilleriarmering kan heller ikke anskues isoleret, idet dansk skibs- og
artillerimateriel stedse i meget høj grad har været et produkt af udviklingen
i andre sm å og store sømagter. Derfor og for at kunne vurdere effektiviteten til enhver tid af flådens artilleriarmering redegøres der ogs å for den internationale udvikling på dette område.
Hovedvægten i fremstillingen er lagt på materiellet, idet det jo nu en
gang er udviklingen af dette, der har præget skibsartilleriets udvikling. En
forståelse af skibsartilleriets betydning kræver imidlertid også en redegørelse for dets bemanding, betjening og taktiske anvendelse. Endvidere
forekommer det naturligt i denne sammenhæng at medtage oplysninger
om den institution , der frem til 1971 i 232 år havde stået for artillerimateriellet og dets anvendelse samt for artilleripersonellets uddannelse, Søartilleriet, som ogs å i perioder har været benævnt Søerarens Tøjhus, Søtøjhuset
og Tøjhusafdelingen. De mænd, der har haft ansvaret for denne virksomhed, bør heller ikke glemmes.
Stoffet behandles kronologisk, idet der indledes med en redegørelse for
den udvikling af skibene og søartilleriet, der fandt sted efter Napoleonskrigene og skabte forudsætningen for de efterfølgende artilleristiske fremskridt. Dernæst redegøres for indførelsen af riflet skyts som det første væsentlige skridt mod moderne artilleri. Efterfølgende beskrives udviklingen
frem til dagens situation, idet stoffet er opdelt i kapitler dækkende afgrænsede perioder præget af det udviklingsrnæssige stade af materiellet og dets
anvendelse.

2. Materiale
I Danmark rådes der over en meget righoldig samling af skibsartillerimateriel fra 1860 og op til vore dage, som udgør et primært kildemateriale. Det
drejer sig først og fremmest om kanoner og affutager samt modeller heraf.

14

Indledning

Dette materiel findes dels på Tøjhusmuseet og Orlogsmuseet, dels i søværnets museumsbeholdning, hvoraf en del er udstillet på Aalborg Søfarts- og
Marinemuseum. Endvidere præsenteres i realistiske omgivelser skibsartilleri fra to epoker i fregatterne JYLLAND i Ebeltoft og PEDER SKRAM ved
Holmen. Bilag l indeholder en oversigt over det bevarede skyts. Dansk skibsartillerimateriel er for den behandlede periode ogs å vel dokumenteret
gennem trykte lærebøger i søartilleri, håndbøger, materielbeskrivelser, skydetabeller og betjeningsreglementer, der alle indtil 1971 blev udarbejdet
ved Søartilleriet (eller Søværnets Artilleriinspektør) . Fra 1971 har det
påhvilet Søværnets Materielkommando at udarbejde materielbeskrivelser,
skydetabeller og lignende, medens betjeningsreglementer og bestemmelser for artilleriets organisation og anvendelse har været Søværnets Våbeninspektørs og senere Søværnets Taktik- og Våbeninspektørs opgave. Som
supplement til de bevarede genstande findes ved Tøjhusmuseet og
Rigsarkivet en omfattende samling af tegninger. De bevarede genstande og
de nævnte publikationer og tegninger er de primære kilder, der er uundværlige til forståelsen af søartilleriets udvikling. De giver imidlertid kun øjebliksbilleder af artilleriets historie. I Tidsskrift for Søvæsen er der gennem
årene publiceret et ret stort antal artikler om artilleristiske spørgsmål, herunder også i et vist omfang indlæg om udviklingstendenser; men der findes
ikke nogen samlet redegørelse for udviklingen. For at kunne følge udviklingslinier og forstå årsagssammen hæ nge har det derfor været nødvendigt
at benytte utrykt materiale, arkivalier, der hovedsagelig findes ved Rigsarkivet. Som en særlig vigtig kilde skal i denne forbindelse nævnes den af
Søartilleriet frem til 1943 årligt indsendte håndbog/oversigt over det vigtigste artillerimateriel til flådens krigsudrustning.
De skibsbygningsmæssige og skibshistoriske oplysninger er hovedsagelig
baseret på H.Degenkolvs "Oplysninger vedrørende den danske Flaades
Skibes Historie i det sidste Aarhundrede", p å kommandørkaptajn R.S.
Steensens bøger om panserskibe , krydsere, torpedobåde og undervandsbåde og de senere om torpedobåde og undervandsbåde udgivne bøger, på
den årligt af Marineministeriet udsendte "Calender over Den kongelige
danske Søetat"/ "Haandbog for Søværnet" samt på love og bestemmelser og
kundgørelser for Søværnet, på Orlogsværftets årlige beretninger (18751925) og på VH.Nørrings "Orlogsværftet på Nyholm, Frederiksholm og
Dokøen 1692-1942". Endelig er generalrapporterne for de enkelte skibes
togter benyttet. For tiden efter maj 1945 har G.Olsens og S.Storgaards
"Flådens skibe og fartøjer 1945-1995" udgjort en vigtig kilde. Baggrundsmateriale har endvidere kunnet hentes i værker som "Flåden gennem 450
år" fra 1970 samt i Tidsskrift for Søvæsen.
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Den internationale maritime udvikling er vel beskrevet i tilgængelige amerikanske, britiske, franske og tyske værker. Litteraturen vedrørende skibsartilleriets udvikling er mere begrænset; men der findes betydningsfulde
værker af artillerihistorikere såsom amerikaneren Spencer Tucker, briterne
John Campbell og Peter Padfield, tyskeren P. Schmalenbach samt svenskeren Bertil Åhlund.

3. Definitioner
Seartilleri
Søartilleri er benævnelsen for skibsskyts. dets ammunition, og hvad der er
nødvendigt for dets betjening, skydningens ledelse m.m. og for den gren af
militærvidenskaben, der omfatter læren om disse våben og deres anvendelse. Søartilleriet var endvidere som ovenfor nævnt en overgang navnet på
den tekniske myndighed i søværnet, der havde ansvaret for artillerimateriellet og dets betjening og anvendelse. Oprindelsen af ordet artilleri er noget omstridt, idet det kan stamme fra latinsk arcus telum, hvor arcus betyder bue og telum kaste, eller fra gammelt fransk, hvor artiller betyder udruste.
Ved skibsskyts forstås i denne sammenhæng skydevåben, der under anvendelsen om bord kræver en særlig understøttelse, affutering. Betegnelsen skyts dækker i denne forbindelse såvel kanoner og småkalibrede skydevåben som missiler.
Kanoner
En kanon (af latinsk canna der betyder rør) er et bagtil lukket rør, fra hvilket der ved hjælp af krudt kan udskydes et projektil (af latinsk projicere
som betyder kaste frem). Den forreste og længste del af en kanon benævnes løbet, hvorved tillige forstås den forreste og længste del af kanonens
udboring. Ved skyts af mindre kaliber anvendes ogs å for den forreste del af
våbnet betegnelsen piben. Forenden afløbet kaldes mundingen. Er forstykket omkring mundingen forstærket med en udvidelse af godset benævnes
dette hovedet. På forladekanoner afsluttes bagstykket af stødbunden. og
stødbunden fortsættes af druehalsen og druen, som danner kanonens bageste fremspring og tjener til anbringelse af surringer og redskaber til kanonens manipulation. På bagladekanoner fortsættes bagstykket af stødbundstykket, hvori ladehullet er boret i fortsættelse af løbet. Kanonens symmetriakse kaldes kærnelinien . Med henblik på anbringelse i en affutage
kan kanonen være forsynet med tappe, omkring hvilke kanonen kan svinges /rettes i højden, d.v.s. eleveres (opad) og plongeres (nedad). Nyere kano-
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Indledning

ner hviler i en kappe eller vugge, der er en del af affutagen, og som bevæges
i højden omkring tappe. Kanonen rettes i højden i højderetningsplanet. En
kanons højderetning er vinklen mellem kærnelinien og skibets dæksplan.
Elevationen er vinklen mellem kærnelinien og mundingshorisonten (det
vandrette plan). Svingning/retning af en kanon i siden benævnes baksning. Dens sideretning er vinklen mellem skibets diametralplan og kanonens højderetningsplan.
Kanoner betegnes ved kaliberet, der er diameteren af den indvendige del
af løbet (af arabisk qalib der betyder form, eller italiensk qua libra der betyder hvilken vægt). Kanonens kaliber udtryktes før 1876 ved vægten af den
til kanonen hørende massive jernkugle, derefter ved løbets diameter i tommer og senere i cm /mm. En kanons længde angives i antal kalibre.
Affutagen er det underlag, der bærer kanonen og bl.a. tjener til at give
den den rette højde- og sideretning. Tilsammen benævntes kanon og affutage i ældre tid stykke efter tysk Stuck. I den nyere tid, og efter 1952 reglementsfæstet, anvendes betegnelsen pjece for kanon og affutage (fra fransk
piece de canon).
Krudt er en fællesbetegnelse for alle som drivmiddel i kanoner benyttede
stoffer.
Sm åkalibret skyts

Affuterede skydevåben af kalibre under 20 mm betegnes ikke som kanoner,
men som espingoler, mitrailleuser, rekylgeværer eller maskingeværer alt afhængig af deres konstruktion.
Missiler

Et missil (efter den engelske betegnelse missile) er i den militære terminologi sædvanligvis benævnelsen for en styret raket, der medfører en nyttelast, normalt en sprængladning. En raket (af italiensk rachetto) er en genstand, der drives frem af en motor, som udnytter princippet om impulsens
bevarelse. Til fremdrivning af missiler kan anvendes forskellige typer motorer, hvoraf nogle anvender flydende andre fast brandstof. Missiler udskydes
fra missilstyr, der har til opgave at give missilet den rigtige udgangsretning
og således svarer til kanonen. Som oftest er styret anbragt i en affutage, der
kan give styret den ønskede højde- og sideretning.
Terminologi

Der har i årenes løb i takt med den tekniske udvikling været anvendt vekslende betegnelser for skibsartillerimateriellet. I dette værk er der for de for skellige perioder anvendt den da gældende terminologi, idet der, når nye
betegnelser er indført, er redegjort herfor.
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2. KAPITEL. UDVIKLINGEN EFTER NAPOLEONSKRIGENE

1. Den tekniske udvikling
I årtie rn e omkring midten af det 19. årh un d red e foregik der en voldsom
teknisk og industriel udvikling, som bl.a. førte til en fuldstændig forvandling
af krigsskibet fra at være et sejlskib af træ armeret med glatløbede kanoner
til at blive et dampdrevet stålskib udrustet med langtrækkende, riflede kanoner og selvstyrende torpedoer. Det, der skete, kan med rimelighed betegnes som en teknisk revolution . Baggrunden for denne skabtes imidlertid i
de forudgående år tie r. Det er derfor naturligt indledningsvis at kaste blikket tilbage og betragte den udvikling, der skabte forudsætningerne for fremkomsten af alt dette nye krigsmateriel.

2. Den danske sejlskibsflådes artilleriarmering
Efter Københavns bombardement og tabet af flåden i 1807 samt afståelsen
af Norge i 1814 fastsattes flådens størrelse ved flådeplan af 01 /09 1815 til 6
linieskibe, 8 fregatter, 8 dels små fregatter og dels større eller mindre brigger, 80 rokanonbåde og 6 morterchalupper armeret med ialt 1160 kanoner.
Under de givne økonomiske vilkår kom det imidlertid til at gå langsomt
med opbygningen af denne flåde. Først omkring 1840 nærmede planen sig
sin fuldendelse.'

30 j}(ls. 40 (il: glatløbl't [orladokanon. (Foto: Helge Abrahamson. Ttvi),
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Til de nye skibe udvikledes forbedrede glatløbede kanonsystemer. Alle
kanoner støbtes nu af jern. I de 84 kanoners linieskibe indførtes på underste batteridæk 30 punds (pds.) 60 centner (ctr.) kanoner, der var 18 kalibre
lange (L/18). De 30 pund var udtryk for jernkuglens vægt og dermed for
kanonens kaliber. De 60 ctr.= 6000 pd. for kanonens vægt. Efter datidens
terminologi angaves disse kanoners vægt oprindelig som 18 Y~ skippund
(skpd.), idet l skpd. = 320 pd.. De var konstrueret af Søtøjmester Hensler"
og støbt 1823-1830. Tillinieskibenes øverste batteridæk og til batteridækket
i flådens nye, store fregatter konstrueredes en 18 pds. 40 ctr, L/17 kanon
(støbe år 1823-1830) . Endvidere havde kaptajn Tuxerr ' i 1824 konstrueret
en lettere 18 pds. 22 ctr. L/13 kanon til erstatning for de 8 og 12 pds. kanoner og 30 pds. karronader, der hidtil havde udgjort skytset på skanse og
bak i linieskibene og fregatterne. Efter at dette skytsvar blevet reglementeret,
fandtes der stort set kun skyts af 2 kalibre i alle sejlkrigsskibene fra linieskibe
til brigger, de 18 pds. (kaliber 139 mm) og de 30 pds. (kaliber 162,4 mm).
Denne udvikling var et skridt i retning af, hvad der skete i stormagtsflåderne. Den franske flåde anvendte dengang 30 pds . kanoner som sværeste
kaliber, og den engelske flådes 32 pounder kanoner svarede til vore 30 pds.
Og i 1820erne var der i almindelighed et ønske om i skibenes armering at
gennemføre enhedsprincippet - kanoner af varierende længde og vægt,
men af et standard kaliber - således som f.eks. den franske oberst og senere
general Henrijoseph Paixhans (1783-1854)4 var talsmand for. Vi skal imidlertid helt frem til 1851, før den danske flåde i sine nyeste sejlkrigsskibe var
nået så vidt. I det i 1850 søsatte linieskib DANNEBROG bestod armeringen
således udelukkende af 3 slags 30 pds. kanoner tilhørende systemet 1833
også kaldet Michelsens" system. De tungeste 30 stk. 30 pds. 60 ctr. L/18
(støbt 1837-1853) var placeret på underste batteridæk, de noget lettere 30
stk. 30 pds. 50 ctr. L/16 (støbt 1840-1843) på øverste batteridæk og de lette
12 stk. 30 pds. 40 ctr, L/15 (støbt 1850-1859) på skanse og bak. Endvidere
var der, som nærmere beskrevet nedenfor, indført granater og granatkanoner. I 1852 kunne premierløjtnant i søetaten I. Albeck nok med nogen ret i
Tidsskrift for Søvæsen skrive, at "det synes saaledes, at vort Søartilleri for
Tiden staar paa et saadant Trin af Udviklingen, at man kan stille det ved
Siden af de mest oplyste Sønationers"." Det skulle imidlertid ikke længe
blive ved de glatløbede kanoner.

3. Bombekanonerne
I 1820erne inspirerede oberst Paixhans med sine skrifter og ikke mindst
med et overbevisende skydeforsøg i Brest i 1824 mod fregatten LE PACIFICATEUR til udvikling og indførelse af bombekanoner eller granatkanoner,

Bombekanonerne
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Paixlians bombekanon. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, TM).

som de betegnedes hos os. Den af Paixhans konstruerede kanon var af stort
kaliber (20-22 cm), men kun be regnet til med en ret lille drivladning at udskyde hule, krudtIadte og dermed ret lette projektiler. Kanonen kunne derfor være af let konstruktion og begrænset vægt, således at den kunne anbringes på et skibs batteri. KrudtIadte granater (hule, krudtIadte kugler)
havde nok - også i Danmark - væ re t kendt som søkrigsvåben siden 170D-tallet; men de havde været anset for upålidelige og farlige at håndtere om
bord. Bl.a. derfor blev deres brug aldrig rigtig udbredt. I løbet af 1830erne
introduceredes efter nogen tøven granater og granatkanoner i de fleste flåder. I Danmark indførtes i 1828 granater til linieskibenes 30 pds. kanoner
og til kanoner af og over det 18 pds. kaliber i alle andre skibe.' I 1831 besluttedes det efter en række forsøg at indføre granatkanoner i kanonbådsflotillen. Til dette form ål udboredes et antal af de i beholdningen værende
36 pds. kanoner til det 60 pds. kaliber og anvendtes som granatkanoner under betegnelsen 60 pds. 50 ctr. granatkanon. I 1839 kontruerede Søtøjmesteren en ny 60 pds. 60 ctr. granatkanon, der udskød 41,5 pds. rundgranater med en sprængladning af 2,25 pd. krudt. De tre største hjuldampskibe, HEKlA, GEJSER og HOLGER DANSKE, der indgik i flådens tal i
1840erne, armeredes i lighed med andre mariners hjuldampskibe hver
med e t mindre antal 60 pds. granatkanoner. I såvel den britiske som den
franske flåde indførtes svære granatkanoner som armering for hele batterier i linieskibe og svære fregatter. I den danske flåde fandt man imidlertid
ikke grund til at erstatte de 30 pds. kanoner med de 60 pds. granatkanoner
på underste batteri, da der som ovenfor nævnt anskaffedes granater til bl.a
de 30 pds. kuglekanoner. Disse havde en betydelig virkning, og de 60 pds.
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Dan sk 60 pds. 60 cu: granatkan on stobt 1840. (Folo: Helge Abrahamson, TM ).

kanoner var langsommere at betjene. Under den første slesvigske krig udrustedes i 1849 dog også linieskibene og fregatten GEFION med nogle 60 pds.
granatkanoner. Under krigen blev der endvidere medgivet 5 stk. granater
pr. kanon til alle kalibre fra det 30 pds. til det 18 pds. " Denne krig gav kun
anledning til få træfninger til søs; men nogle erfaringer blev dog høstet.
Ikke mindst de danske hjuldampskibes kampe, herunder HEKLAs tilintetgørelse af det fjendtlige hjuldampskib VON DER TANN, syn tes at vise, at
granatkanoner ikke havde den virkning, man havde forestillet sig, hvilket
medførte, at en del af de 60 pds. granatkanoner allerede under krigen udskiftedes med mere "skarptskydende" skyts, f.eks. 24 pds. kuglekanoner."
Visse udenlandske kilder fremhæver kampen ved Eckernførde den 05/04
1849, hvor den danske flåde mistede to af sine nyeste skibe, linieskibet
CHRISTIAN VIII og fregatten GEFION, som en demonstration af granatkanonernes overvældende virkning mod træskibe. III Det er korrekt, at siesvigholstenerne i nordbatteriet rådede over 2 stk . granatkanoner; men de fatale brande om bord i linieskibet for årsagedes af glødende kugler udskudt
fra kuglekanoner."
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Hjuldo mpskibet HOLGER DANSKE. (Marinens Bib/ioN'k) ,

En klarere illustration af de krudtladte gl'anaters ødelæggende virkning
overfor træskibe var slaget i Sortehavet den 30/11 1853, hvor en russisk
eskadre bl.a. omfattende 6linieskibe armeret med godt 600 kanoner ud for
Sinobe tilintetgjorde en tyrkisk styrke på 6 fregatter og 3 korvetter. Under
kampen, der varede i mere end seks timer, anvendte russerne granater, medens tyrkerne til deres lettere kanoner kun havde fuldkugler. Tyrkerne mistede ca. 3.000 mand, og kun en hjuldamper undslap. Dette slag vakte stor
opsigt og fik både politiske og skibbygningsmæssige konsekvenser. Den
franske kejser Napoleon III gav eksempelvis ordre til bygning af en serie flydende batterier armeret med granatkanoner og beskyttet af'jernplader; "

4. Hjuldampskibene
Det skulle heller ikke længe blive ved sejlskibene. Med amerikaneren Robert Fultons (1765-1815) demonstration af hjuldampskibet CLERMONT
på Hudson River ved New York i 1807 begyndte udviklingen af dampskibene.
Indledningsvis fandt de med deres begrænsede størrelse, sødygtighed og
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maskinkraft først og fremmest anvendelse som slæbebåde, postskibe og lignende. I 1822 havde den ovennævnte franske artilleriofficer, oberst
Paixhans, i sin bog "Nouvelle Force Maritime et Artillerie" argumenteret
for indførelse af en flåde af små dampskibe armeret med bombekanoner
(granatkanoner) som det bedste kampmiddel mod den britiske flåde af
sejllinieskibe. Omkring 1830 var skibsdampmaskinerne så veludviklede, at
det var realistisk at anvende dem i større krigsskibe. 13 I løbet af 1830erne og
1840erne forsøgte bl.a den britiske og den franske flåde sig med såvel at installere dampmaskineri og hjul i ældre fregatter som at bygge hjuldrevne
dampfregatter. Taktisk set havde dampskibene den fordel over sejlskibene,
at de var manøvredygtige og mobile, idet de bl.a. var uafhængige afvinden.
Hjuldampernes mulighed for at føre en omfattende armering begrænsedes
imidlertid af de store hjulkasser på begge sider, og deres højt placerede maskiner var sårbare. Som følge af den noget begrænsede dæksplads armeredes hjuldampskibene oftest med et mindre antal svære kanoner, og de kom
i praksis til at spille en sekundær rolle, først og fremmest som transportskibe og som bugser- og hjælpeskibe for sejlskibsfl åden .
I 1819 indførtes i Danmark det første hjuldampskib CALEDONIA bestemt til rutefart på Kiel, og i 1824 ankom det første til marinen anskaffede
dampskib, KIEL. I 1833 afgav konstruktionskommissionen en betænkning,
hvori man for første gang gik ind for maskinfremdrivningen til flere vigtige
form ål, eksempelvis bugsering af større krigsskibe således, at flådebevægelserne kunne finde sted, selv når det var vindstillIe. I 1841 tilgik ÆGIR, og i
1842 byggedes det første danske krigsdampskib, HEKLA . Under krigen
1848-50 rådede flåden over 7 hjuldampskibe af varierende størrelse. De var
armeret med 12 - 30 pds. kuglekanoner og de større endvidere med 60 pds.
granatkanoner, "

5 . Skruedampskibene
Hjuldampskibenes epoke blev imidlertid kortvarig, for i løbet af 1840erne
udvikledes skruefremdrivningen inspireret af svenskeren John Ericsson l" og
englænderen Francis Petty Smith." En række prøver gennemførtes i Storbritannien kulminerende i 1845 med den berømte tovtrækning mellem
skruedampskibet HMS RATTLER og hjuldampskibet ALECTO, som overbevisende demonstrerede skrueskibets overlegenhed. " Samtidig med drivskruens indførelse eksperimenteredes såvel i den britiske som i den amerikanske og den franske flåde med jernskrog til fregatter. Der viste sig imidlertid på det udviklingsstade at være vanskeligheder med anvendelsen af
smedejern, og man vendte for de større krigsskibe snart tilbage til træskibskonstruktionen . Fra midten af 1840erne iværksatte såvel den britiske som
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Skuekorueuen THOR. (Marinens Bibliotek).

den franske flåde omfattende programmer for bygning af skruefregatter
fulgt af skruelinieskibe af træ, og i mange eksisterende sejlskibe indbyggedes dampmaskineri og skruer. En tilsvarende udvikling fandt sted i andre
flåder. IH
Der var mange fordele ved skruefremdrivningen. Set fra et artilleristisk
synspunkt muliggjorde den eksempelvis, at skibene i enhver henseende
kunne bevare sejlskibenes karakter med hensyn til skytsets placering, idet
maskineriet anbragtes under vandlinien, hvor det var bedre beskyttet og
ikke i vejen for artilleriet. 19 Kanonerne kunne ligesom i sejlskibene opstilles
i batterier på op til tre dæk.
Herhjemme pegede erfaringerne fra den første slesvigske krig på fordelene ved øget anvendelse af dampkraft; men man havde i planlægningen
svært ved at give slip på sejllinieskibet." I 1850 erkendte både den britiske
og den franske flåde, at sejlskibsæraen var forbi, og mellem 1850 og 1860
blev den dominerende krigsskibstype træskrueskibet, der besad en hidtil
ukendt kombination af ildkraft, fart og manøvredygtighed." I Danmark fik
fabriksmester O.F.Suenson (1810-1888) i 1849 ordre til at udarbejde tegninger til et skruedampskib, der som korvetten THOR løb af stablen på
Nyholm den 10/04 1851. Samme år straktes kølen til flådens sidste rene
sejlskib, korvetten NAJADEN.~~
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Skruefregatten TORDENSKjOW. (Orlogsmuseet).

Indførelsen af skrueskibe skete i Danmark op gennem 1850erne efter en
beskeden målestok. I 1857 nedsattes en flådekommission, der samme år
fremsatte forslag til styrkemål. Overordnet var forslaget baseret på den betragtning, at den danske flåde burde være jævnbyrdig med den svensk-norske, ikke alene med henblik på selvforsvar, men også som et vigtigt middel
til eventuelt at kunne sikre sig et forbund med disse naboer. Endvidere
måtte det være målet at være den voksende preussiske marines overmand
på søen. Kommissionen foreslog en søgående flådestyrke bestående af 16
skruefregatter, 4 skruekorvetter og 4 mindre dampskibe samt en defensionsflåde omfattende 16 skruekanonbåde og 18 rokanonjoller. Besætningen på disse skibe og fartøjer ville udgøre 11.000 mand, og prisen for deres
anskaffelse ville være 21.768.000 rdl. " Flådekommissionens forslag fik imidlertid ikke nogen afgørende betydning for marinen, dels fordi de foreslåede midler ikke bevilligedes, dels fordi nok en omvæltning på materiellets område var på vej. Nu byggede de store sømagter panserskibe. Der kom
dog lidt mere gang i dampskibsbyggeriet, bl.a. ved hjælp af de ekstraordinære midler, der som følge af den spændte udenrigspolitiske situation
bevilligedes i 1860erne. Frem til 1863 udviklede den upansrede dampskibsflåde sig som følger, idet man for de større skibes vedkommende holdt sig
til de traditionelle typer bygget af træ, medens skruekanonbådene fikjern skrog:
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Skruekorvetten THOR sat i vandet og hejst kommando 185l.
Skruefregatten NIELSJUEL sat i vandet 1855 og hejst kommmando 1856.
Skruekorvetten HEJMDAL sat i vandet 1856 og hejst kommando 1857.
Skruekanonbåden THURA sat i vandet og hejst kommando 1857.
Skruefregatten SJÆLlAND sat i vandet 1858 og hejst kommando 1860.
Skruekanonb åden SCHRØDERSEE sat i vandet 1859 og hejst kommando 1860.

Sejllinieskibet SKJOLD (1833) maskineri/skrue isat 1860. Udrustet 186l.
SkruefregattenJYLlAND sat i vandet 1860 og hejst kommando 1862.
Skruekanonb åden WILLEMOES sat i vandet og hejst kommando 186l.
Skruekanonbåden BUHL bygget i 1861 og hejst kommando 1862.
Skruekanonbåden KRlEGER bygget og hejst kommando 186l.
Skruekanonbåden MARSTRAND bygget og hejst kommando 1861 .
Skruekorvetten DAGMAR sat i vandet 1861 og hejst kommando 1862.
Sejlfregatten TORDENSKJOLD (1852) maskineri/skrue isat og udrustet 1862.
Skrueskonnerten FYLLAsat i vandet 1862 og hejst kommando 1863.
Kommandofartøjet/skmekanonbåden HAUCH sat i vandet 1862 og hejst
kommando 1863.
Skrueskonnerten DIANA sat i vandet 1863 og hejst kommando 1864.
Skruekanonbådene BUHL, KRIEGER og MARSTRAND blev bygget på
Baumgarten & Burmeisters Etablissement i København, alle øvrige p å
Orlogsværftet. SKJOLDs og TORDENSKJOLDs ombygning skete i dokken
på Christianshavn.

6. Krimkrigen
I 1854 udbrød Krimkrigen, efter at Rusland i 1853 havde invaderet Moldau
og Valakiet og angrebet den tyrkiske flåde ved Sinobe. I slutningen af marts
erklærede England og Frankrig Rusland krig. Hermed begyndte de langvarige kampe i Sortehavet koncentreret omkring og på Krim, men konflikten
spredte sig også til andre områder. Såvel i 1854 som 1855 deployeredes
store britiske og franske flådestyrker til Østersøen. I 1854 gennemførtes en
amfibieoperation mod Bomarsund ved Ålandsøerne, og i 1855 afsluttedes
operationerne med et voldsomt bombardement af Sveaborg ud for
Helsingfors. I 1854 var 10 af de 14 britiske linieskibe i Østersøfl åden damp-
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Bombardement af Odessa. (Orlogsmuseet} .

skibe, og i 1855 udsendtes kun dampskibe. l Sortehavsstyrken indgik i 1855
3 franske panserbatterier. De deltog med held i angrebet på det russiske
fort ved Kinburn på det russiske fastland ved Dnjeprs udløb, hvor de beskød fortet på 800-900 m afstand. Fortet overgav sig. Det ene af batterierne,
DEVASTATION, blev truffet af 64, et andet, TONNANT, af 55 skud uden at
lide alvorlig skade og med kun små tab blandt besætningerne. Det kan diskuteres, hvor stor en andel panserbatterierne faktisk havde i sejren i forhold til de deltagende trædampskibe." Franskmændene var imidlertid ikke
i tvivl. Indsatsen vakte berettiget opsigt og hermed indledtes panserskibsæraen."
Krimkrigen blev en verdensomspændende krig med flådeoperationer i
Østersøen, Sortehavet, Hvidehavet og det Kinesiske Hav. Den er blevet beskrevet som den sidste gammeldags landkrig og den første moderne søkrig.
I 1854-1856 indførtes og afprøvedes hele flåder af dampskibe samt pansrede
skibe, skruekanonb åde. granater, riflet skyts og miner. Der forekom ingen
større søslag, men mange kampe mellem skibe og landbefæstninger."

7. Panserskibene
De primitive og langsomme panserbatteriers indsats ved Kinburn under
Krimkrigen førte ikke mindst i Frankrig til nærmere overvejelser om, hvor-
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Den franske panserfregat GLOIRE. (Marinens Bibliotek).

ledes man i søgående skibe kunne kombinere panserets beskyttende evne
med kampkraft, fart og sødygtighed.
CLOIRE og WARRJOR
I Frankrig blev den 5.630 tons store panserfregat CLOIRE som det første
søgående panserskib sat på stablen i marts 1858, sat i vandet i 1859 og færdiggjort i 1860. Skroget var af træ beskyttet af et 120-110 mm sidepanser fra
stævn til hæk. CLOIRE gjorde 12,5 knob for damp og var fuldrigget med
henblik på lange forlægninger. Armeringen bestod af 36 stk. riflede 16 cm
forladekanoner. Nyheden om denne nybygning og en fransk plan om bygning af yderligere et antal panserfregatter nåede London i maj 1858 og gav
hurtigt anledning til modforholdsregler. Der iværksattes forsøgsskydninger
mod panser, og i 1859 - få måneder før CLOIRE's søsætning - blev kølen
lagt til det 9.180 tons store panserskib HMS WARRIOR. Nu gik man i
England ind for jernskrog beskyttet midtskibs af 41/~ inch smedejernspanser på inderhud af teak, og WARRIOR kan efter sin konstruktionsmetode
og med sit kraftige maskineri og deraf følgende høje fart (14 knob) med
rette beskrives som det første - i vor forstand - moderne krigsskib, og det var
som det første af en lang række panserskibe udstyret med vædderstævn.
Oprindelig var WARRlOR, der var et batteriskib, tænkt armeret med 40 stk.
68 pounder (pdr.) 95 centerweight (cwt.) glatløbede kanoner. Med udviklin-
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Panserskibet HiVIS WARRlOR. (Sooæmets Tak/ik- og Våbenskol«, Jaggl1lppe [jernhending).

gen af riflet skyts armeredes WARRIOR imidlertid fra første kommandohejsning med 10 stk. 110 pdr. og 4 stk. 70 pdr. riflede bagladekanoner samt
26 stk. 68 pdr. glatløbede forladekanoner," Den britiske 68 pdr. 95 cwt., der
var af kaliber 8,12 in ch = 20,6 cm, svarede ret nøje både i kaliber og vægt til
vor 60 pds. 89 ctr. kuglekanon af kaliber 20,4 cm, der som den sidste glatløbede kanon indførtes i flåden i 1861. Begge kanoner regnedes ved deres
indførelse for at være glimrende skyts" og var med til at bryde enhedsprincippet i batteriskibenes armering; men de fik kun en forholdvis kort levetid, for p å dette tidspunkt, omkring 1860 , var det riflede skyts ved at gøre
sig gældende som skibsartilleri, og samtidig indledtes den kappestrid mellem artilleri og panser, der i så høj grad skulle komme til at p åvirke kommende årtiers krigsskibsbygning og skytsudvikling.

MONITOR og VIRGINIA
I august 1861, 4 måneder efter udbruddet af den amerikanske borgerkrig,
bevilligede Kongressen i Washington D.C. 1.500.000 $ til anskaffelse afjern
eller panserklædte dampskibe eller batterier. Dette førte til bygningen af
den ca. 3.500 t. panserfregat NEW IRONSIDES, den let pansrede 950 t.
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træskonnert GALENA samt panserbatteriet MONITOR, der var konstrueret afJohn Ericsson. NEW IRONSIDES var et traditionelt batteriskib med
kanonerne opstillet bag porte i en pansret kasemat. Sidepanseret var de for
den tid sædvanlige 4,5 inch. Den ca. 1.000 t. store MONITOR repræsenterede en helt ny skibstype bygget afjern og med et meget lavt fribord, således at den kun frembød et lille mål. Dens sødygtighed var til gengæld begrænset. Armeringen, der bestod af 2 svære, glatløbede kanoner, var placeret i et pansret drejetårn. Sidepanseret var 4 inch. og tårnet beskyttet af 8
inch jernplader. Sydstaterne ombyggede og pansrede samtidig den store
skruefregat MERRIMACK, som de var kommet i besiddelse afved erobringen af Norfolk, Virginia. Under navnet VIRGINIA blev den sydstatsflådens
første panserskib. " Den 08 /03 1862 angreb VIRGINIA nordstaternes blokadestyrke på Hampton Roads, Virginia, sænkede fregatten CONGRESS og
skød korvetten CUMBERlAND i brand. Næste morgen var MONITOR
nået frem og i løbet af dagen udviklede en kamp på klos hold sig mellem de
to nyskabelser, det store kasematskib VIRGINIA og det lille tårnskib MONITOR. VIRGINIA forsøgte herunder forgæves at sænke MONITOR ved
vædring. Denne træfning endte for så vidt uafgjort. I ingen af skibene var
panseret blevet gennembrudt; men VIRGINIA var nok mest svækket, og
MONITOR kunne påberåbe sig at have vundet en strategisk sejr, idet det
var lykkedes at sætte en stopper for VIRGINIAs fortsatte ødelæggelse af
blokadeeskadren. Denne første kamp mellem to panserskibe vakte naturligvis opsigt verden over. Den havde vist de pansrede skibes muligheder og
de upansrede træskibes sårbarhed. I Nordstaterne medførte begejstringen
for MONITOR en omfattende produktion af panserbatterier af denne
type." Også den danske marine fulgte med interesse, hvad der skete i
Nordamerika. I sommeren 1862 var kaptajnløjtnant C.W.Schønheider31 og
løjtnant Steen Andersen Bille" sendt til Nordamerika, hvor det bl.a. lykkedes dem at komme om bord i GALENA og MONITOR. 33

Deførste danske panserskibe
I oktober 1861 stilledes en sum af 300.000 rigsdaler til Marineministeriets
disposition. Disse midler udnyttedes bl.a. til anskaffelse af to let pansrede
skrueskonnerter, ABSALON og ESBERN SNARE, fra det engelske værft
Thames Iran Works, der også havde bygget HMS WARRIOR. Disse skonnerter, der havde jernskrog og et sidepanser fra stævn til hæk på 64 mm smedejern, blev således flådens første to skibe beskyttet af panser. De var armeret
med l stk. 60 pds. 89 ctr. glatløbet kuglekanon og 2 stk. riflede kanoner,"
Da den politiske situation blev stadig mere truende vedtoges den Ol/OS
1862 en lov om tillæg til det foreløbige normalbudget 1862-1864, der for
Marineministeriets vedkommende bevilligede et beløb af 1.038.788 rigsdaler
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Pa nserskonnerten ABSALON. (Søuænwts Taktik - og Våbens/wle,Jaggrllpf}efjernkend ing).

til ekstraordinære udgifter, hvoraf 786.900 rigsdaler var afsat til anskaffelse af
pansret søforsvar. Da man frygtede, at den amerikanske MONITOR-type ikke
ville kunne bruge sine kanoner i den søgang, der ofte forekommmer i danske
farvande, bestemte man sig for den engelske tårn skibstype og bestilte hos
RNapier & Sons i Glasgow et panserbatteri på 1350 t., der fik navnet ROLF
KRAKE. Dette skib blev det første i verden armeret med skyts placeret i
Captain Cowper Phipps Coles tåm type. Denne var udvikletjævnsides med det
i de amerikanske monitorer anvendte Ericssontårn. Den 01/07 1863 overtog
den danske besætning skibet, der to dage senere passerede Greenock for
hjemgående. ROLF KRAKE, der havde et sidepanser af 114 mm smedejern aftagende mod stævnene til 76 mm, armeredes med 2 stk. glatløbede 60 pds. 89
ctr. kuglekanoner i hvert af de to pansrede drejetårne."
Ijuni 1862 beordrede Marineministeriet flådens nyeste linieskib DANNEBROG raseret og ombygget til panserskib med deplacement 3057 t. og 114
mm sidepanser. Ved en forceret arbejdsindsats lykkedes det at gennemføre
denne ombygning til skrue- og panserskib, således at kommando kunne
hejses 30 /03 1864. DANNEBROG benævntes i første omgang panserklædt
korvet med skrue, senere panserfregat.
Allerede i april 1862 havde Marineministeriet besluttet, at den fjerde
skruefregat, PEDER SKRAM, der da var under bygning på Orlogsværftet,
skulle pansres, men at færdiggørelsen skulle afvente erfaringer fra udlan-
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Panserbatteriet ROLF KRAKE 1863. (Søværnets Taktik- og Våbenskole, Jaggl1lppe fjernkending).

det. I juni 1863 beordredes arbejdet genoptaget; men da afleveringen af
DANNEBROG måtte prioriteres højst, blev panserkorvetten/ -fregatten
først søsat i oktober 1864, da krigen var afsluttet.
Endelig stilledes der ved lov af 21/12 1863 1.795.000 rigsdaler til marinens rådighed, hvoraf 1.485.000 rigsdaler var bestemt til køb af en 4747 t.
stor panserfregat No. 61, der var under bygning ved the Clyde Bank
Foundry Games Thomson), Glasgow, og oprindelig bestilt af de amerikanske sydstater, som imidlertid havde følt sig tvunget til at ophæve kontrakten. I slutningen af december 1863 købte Danmark skibet for 2.160.000
rigsdaler, nok bl.a. for at hindre, at den faldt i preussernes hænder.
Fregatten løb af stablen i februar 1864; men da var den dansktyske krig
brudt ud. Først i september 1864 kunne en dansk besætning afhente panserfregatten, der fik navnet DANMARIC1f>

8. Søartilleriets organisation og domiciler 3;
Efter enevældens ophør i marts 1848 ophævedes ved kongeligt reskript af
21/04 admiralitets- og kommissariatskollegiet, der siden 1746 havde stået
for marinens øverste ledelse og administration. I stedet overdrages bestyrelsen af det hele søkrigsvæsen til marineministeren og det ham underlagte
Marineministerium. Dette var og forblev i en årrække fåtalligt bemandet og
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DANNEBROG501lt sejllinieskib ogpanser/regaL. (Souærnets Taktik- og FåbensllOle, faggntppe}jemkending).

næsten uden sømilitære sagsbehandlere. Derfor bevaredes den rådgivende
konstruktions- og regleringskommisssion, der hidtil havde støttet kollegierne ved behandling af sager vedrørende flådens materiel og bemanding
samt bl.a. tjenesten om bord. Denne kommissions arbejde baseredes fremdeles på kommissorierne af henholdsvis 09 /01 1739 og 25/01 1773.
I 1856 ændredes organisationen på Holmen, idet stillingen som Holmens
overekvipagemester nu benævntes chef for Orlogsværftet. Samtidig ophævedes den divisionsinddeling, som siden 1680 i noget varierende form
havde været anvendt for det faste mandskab af matroser, artillerister og
håndværkere m.fl. Chefen for Orlogsværftet overtog kommandoen over alt
det personel, der tidligere havde hørt under divisionerne. Den første chef i
denne stilling var viceadmiral Conrad Emil Mourier,"
Søartilleriet lededes af Søtøjmesteren, der var en søofficer normalt af kaptajns- eller tilsvarende grad." I 1858 bestemtes, at Tøjmesteren skulle benævnes Direktør for Søartilleriet. Han var overfor Overekvipagemesteren ,
fra 1856 chefen for Orlogsværftet, ansvarlig for Søtøjhuset, laboratorievirksomheden og artilleri materiellet. Han var endvidere chef for Artillerikorpset, der var oprettet i 1816, og ansvarlig for uddannelsen af artilleripersonellet. Tøjmesteren var fast medlem af konstruktions- og regleringskommissionen. Han assisteredes af en yngre officer, Undertøjmesteren, og
et varierende antal inspektionsofficerer.
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I oktober 1862 bestemte Marineministeriet, at Artillerikorpset skulle organiseres således, at der oprettedes 2 afdelinger. 1ste afdeling skulle bestå
af søtøjhusløjtnanterne og alle underofficerer med undtagelse af 64, der
ansattes i 2den afdeling. Endvidere hørte lærlingene til1ste afdeling. 2den
afdeling skulle omfatte 8 kompagnier, og i hvert af disse blev ansat:
10verkanoner
2 underkanonerer
4 overkonstabler
10 reserveoverkonstabler
6 faste konstabler
3 faste underkonstabler
150 menige (værnepligtige)
I alt: 176 mand
Ved lov af 15/041858 blev det bestemt, at Orlogsværftets samlede virksomhed skulle flyttes til Nyholm, som hele Holmens område dengang betegnedes, således at Gammelholm kunne sælges. Denne lov var imidlertid uden
særlig betydning for Søartilleriet, hvis virksomhed allerede da næsten udelukkende lå uden for Gammelholm. Søtøjhusets aktiviteter og beholdninger var i årene op til 1768 flyttet fra Christian lYs tøjhus på Slotsholmen til
det nyopførte arsenal på Christiansholmene (nu Arsenaløen) . Alle de fire
arsenalbygninger anvendtes af Søartilleriet frem til 1866. På Arsenaløens
naboø, Christiansholm, opførtes i 1772 en bygning til brug for Søartilleriet
indeholdende bl.a. kamre for Tøjmesteren, kontorer, artilleriskole og bøssemagerværksted. Denne bygning forblev i brug helt frem til 1865 . Endelig
etableredes Søartilleriets laboratorium i 1846-1848 på den sydøstlige del af
Arsenaløen. Omkring midten af 1800-tallet finder vi således alle Søartilleriets aktiviteter samlet omkring Arsenaløens sydlige del.

9. Ballistikkens stade
Læren om projektilers bevægelse, ballistikken, havde gennem århundreder
optaget matematikere og fysikere. For så vidt angik læren om projektilernes
bevægelse i rummet uden for kanonen, den ydre ballistik, var det Galileo
Galilei (1564-1642), der skabte grundlaget for den videre forskning. Han
hævdede, at kastebanen for det skrå kast var en parabel, og på dette grundlag opstillede han en fuldstændig teori for det skrå kasts parabolske bane."
Teorien om den parabolske kastebane er imidlertid kun gældende i lufttomt rum . Englænderen Isac Newton (1642-1727) foretog dybtgående
overvejelser om og forsøg vedrørende luftmodstandens indvirken på kaste -
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Arsenalet. (Marinens Bibliotek).

bevægelsen og fastslog , at luftmodstanden mod et legeme i bevægelse var
proportionalt med hastigheden i 2. potens, den såkaldte Newtons kvadratiske modstandslov," Det er imidlertid den schweiziske professor Johan
Bernouilli (1667-1748), der med sin opstilling af matematiske formler til
bestemmelse af banen for det skrå kast som regel betegnes som grundlæggeren af teorien for den yd re ballistik." I de følgende år tie r arbejdedes
der videre ad såvel teoretisk som empirisk vej med henblik på at nå praktisk
anvendelige løsninger af det ydre ballistiske problem. Dette kompliceredes
bl.a. af usikkerheden om luftmodstandens indflydelse ved forskellige projektilhastigheder, projektilformer og kalibre samt varierende lufttæthed og
dermed vanskeligheden ved at opstille eksakte matematiske formler for
projektilets bane. I modsætning til kasteparablen i det lufttomme rum er
projektilbanen i luften karakteristisk ved , at den ikke består af to symmetriske dele, men af en stigende gren, der er fladere end den dalende.
Hastigheden er aftagende indtil et punkt i den nedadgående gren , hvor
den på grund af tyngdekraften tiltager igen. Banens højeste punkt er nærmere nedslagspunktet end udgangspunktet, og banens største krumning
findes mellem toppunktet og det sted, hvor hastigheden når sin mindste
værdi. Nedslagsvinklen er større end udgangsvinklen (elevationsvinklen) .
Hen mod midten af det 19. årh und red e kom den franske artilleriofficer,
general Isidore Didion (1798-1878) og hans to kolleger, Guillome Piobert
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De ballistiske skudbaner. 1. bane i lufttomt rum, 2. bane i luftfjldt rum, 3. udgangsretning, 4. udgangsvinkel, 5a og b nedslagsvinkler, 6. banernes toppunkter, 7. rækning, 8. mundingshorisont.
(Tegnet afingeniørJ. Raun Kristensen, TM ).

(1793-1871) og Artur Jules Morin (1795-1880), til at spille en betydelig
rolle for ballistikkens videre udvikling bl.a. gennem deres indsats i Metzkommissionen, som de oprettede i 1839. 4.1 Denne kommission nåede frem
til formler for luftmodstanden, hvori indgik hastigheden i 3. potens, ja i
visse tilfælde også i 4. potens. I Danmark var man på søtøjhuset bekendt
med disse resultater, og man havde den nødvendige viden til på grundlag
af skydeforsøg at udarbejde skydetabeller, der indeholdt de for brug af kanonerne nødvendige data såsom elevation, rækning, nedslagsvinkel, den
sandsynlige afvigelse i siden og højden og flyvetid. På grundlag af den sandsynlige afvigelse var man med godt kendskab til sandsynlighedsregning
bl.a. i stand til at beregne træffesandsynlighed."
En forudsætning for udarbejdelse af skydetabeller er kendskabet til projektilets begyndelseshastighed og dermed til den indre ballistik, hvis formål
netop er bestemmelsen af projektilets hastighed og krudtgassens tryk under
projektilets bevægelse i løbet med særlig vægt på projektilets udgangshastighed (begyndelseshastighed) og krudtgassens maksimumtryk. Der skulle
imidlertid gå mange år, før det viste sig muligt helt at løse denne opgave.
Fra det 18. århundrede skal i denne forbindelse særligt fremhæves de af
den engelske videnskabsmand, Benjamin Robins (1707-1751), og den i
Nordamerika fødte Sir Benjamin Thompson, greve von Rumford (17531814), gjorte opfindelser, som fik væsentlig betydning for den videre udvikling." Skaberen af den eksperimentale ballistik, Benjamin Robins, konstru-
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erede omkring 1740 det ballistiske pendul, der bestod af en som pendul
ophængt plade , mod hvilken en geværkugle kunne skydes. Ved m åling af
pendulets udsving kunne begyndelseshastigheden bestemmes. Han opfandt
også rekylpendulet, hvor et skydevåben ophængtes i et pendul, og begyndelseshastigheden aflæstes som en funktion af rekylen." I 1790erne lykkedes
det Rumford med en specielt konstrueret prøvekanon at foretage m åling af
krudtgastrykket." I løbet af det 19. årh u n d rede forbedredes det ballistiske
pendul bl.a. af Didion og Morin således, at det kunne anvendes til bestemmelse af begyndelseshastigheden for svære kanoner, og der udvikledes forbedrede kanonpenduler, hvor begyndelseshastigheden af sådant skyts
kunne m åles.
I 1840 opfandt den engelske fysiker, Sir Charles Weatstone (1802-1875),
den i mange år derefter benyttede metode for bestemmelse af projektilhastighed ved gennemskydning af strømførende elektriske tråde udspændt i
to rammer. Ved måling af den tid, det tog for projektilet at passere fra den
ene ramme til den anden, kunne dets hastighed bestemmes. Dette system
udnyttedes af den belgiske kaptajn Navez, som i begyndelsen af 1850erne
konstruerede et elektrogalvanisk instrument (kronograf) , hvor tidsm ålingen var baseret på en pendulbevægelse. Ved projektilets passage af første
ramme, ville det overklippe en tråd og dermed afbryde strømmen til en
elektromagnet, som fastholdt et pendul i vandret stilling. Herved frigjordes
pendulet og sattes i bevægelse, indtil projektilet overklippede en tråd i den
anden ramme. Herved udløstes en faldmekanisme, som sluttede strømmen
til en elektromagnet, som standsede pendulet i sin bevægelse. Pendulet var
forneden forsynet med en viser, der angav dets svigningsbane. Denne kronograf anvendtes i 1856-1858 af Metzkommissionen . Navez-kronografen
var ogs å kendt i Danmark. IH
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3. KAPITEL. FREMKOMSTEN AF DET RIFLEDE SKYTS

1. Fordelene ved riflet skyts
Indførelsen af det riflede skyts i 1850erne og 60erne kom til at betyde et
gennembrud i artilleriets udvikling. De riflede kanoner havde allerede på
deres tidlige stade mange fordele. Projektiler, der affyredes fra glatløbet
skyts, måtte være kuglerunde, da de ikke var stabiliserede ved rotation.
Ethvert anderledes formet projektil ville tumle rundt i luften. Ved den riflede kanon findes denne begrænsning ikke, da projektilet ved hjælp af de
snoede riffelgange i løbet tilføres en rotation, der giver det gyroskopisk stabilitet, så det stadig vil flyve med spidsen fremad. Længere og dermed tungere projektiler kan således affyres fra en riflet kanon i forhold til en glatløbet kanon af samme kaliber. På grund af den tilspidsede form møder det
lange projektil mindre luftmodstand end en kugle af samme tværsnit. Med
den større anslagsenergi og den spidse forpart opnås bedre indtrængningsevne i målet. Dertil kommer fordelene ved de riflede kanoners overlegne
skudnøjagtighed som følge af mindre spredning og dermed deres mulighed for virksom skydning på større afstande. Og med indførelsen af det riflede løb skabtes i takt med den tekniske udvikling grundlag for yderligere
forbedringer med hensyn til bl.a. rækning, skudhastighed, nøjagtighed og
virkning i målet.

2. Tidligeforsøg med riflede skydevåben
Ideen til riflede skydevåben opstod ikke for 150 år siden. Allerede omkring
1480 hævdes den østrigske våbensmed Kaspar Zollner at have indført
riflingssystemet med lige riffelgange, som formentlig først og fremmest var
beregnet til opsamling af krudtslam. Omkring 1520 forbedredes riflingen
af August Kotter i Niirnberg, der udviklede spiralsnoede riffelgange. I Det
kan i hvert tilfælde dokumenteres, at der allerede i slutningen af det 15de
og begyndelsen af det 16de århundrede fandtes riflede geværer.' I Tøjhusmuseets samlinger indgår 2 rifler fra 1500tallet. ~
Eksperimenterne fortsattes i de følgende århundreder såvel med kanoner
som med håndvåben. I St. Petersborg findes angiveligt en 2 ;J{" kanon riflet
i 1615 med 9 riffelgange, og det vides, at prøjserne i 1661 afholdt forsøg
med en kanon med 13 riffelgange, samt at der i 1694 i Niirnberg blev afprøvet en riflet kanon.'
Også i Danmark eksperimenteredes med riflet skyts. På Tøjhusmuseet
findes således en riflet forladekanon af smedejern fra 1764 fremstillet af
bøssemager og rustmester ved Københavns Tøjhus, Valentin Marr. Denne
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Valentin Man-s riflede smedejernskanon fra 1764. (Foto: Helge Abrahamson, T'Ivl} ,

kanon (museums nr. 403) er forsynet med 11 snoede riffelgange og var beregnet til at udskyde en 3/4 punds blykugle. Den repræsenterer et forsøg
på at indrette en kanon efter samme princip som de kuglerifler, der havde
været kendt i mange år."
På h åndvåbenområdet havde rifler, der udskød kuglerunde (sfæriske)
projektiler som tidligere anført vist deres værdi som mere nøjagtigt skydende end de glatløbede musketter. Den første militære anvendelse af rifler hævdes i følge udenlandske kilder a t have fundet sted i Danmark i
Christian lYs tid .'; Artilleriofficeren og våbenhistorikeren Otto Blom? hævdede ogs å, at Danmark er det land, der kan føre militærriflens historie
længst tilbage i tiden, nemlig til åren e umiddelbart efter Kalmarkrigen
(1611-1613)." Tøjhusmuseet er i besiddelse af 40 rifler fremstillet mellem
1611 og 1622. Endvidere findes her en serie magasinrifler (bagladevåben)
fra 1640erne og 1650erne, som bl.a. anvendtes af et kompagni af Livregimentet (Livgarden) under Københavns belejring 1658-1660.!1Dette system synes dog ikke at have haft nogen indflydelse på den videre udvikling
af hærens h åndvåben.
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De riflede forladegeværers betjening var ikke uden problemer, idet blykuglen, der blev indført fra mundingen, enten m åtte være af lidt større kaliber end løbet eller plastres, således at den under ansætningen kunne forceres ud i riffelgangene. Ladeprocessen blev dermed besværliggjort og
kunne være 1-2 y~ minut pr skud. Riflen blev da ogs å hovedsagelig anvendt
som jagtvåben. Det var først henimod slutningen af det 18. årh un d red e ,
den virkelig fandt anvendelse til militære formål. Under den amerikanske
frihedskrig 1775-1783 gjorde de amerikanske nyb yggere med træfsikkerheden af deres "Kentucky Rifles" livet surt for de britiske soldater, der var bevæbnet med glatløbede geværer. Erfaringerne førte til, at den britiske regering i 1800 oprettede en Rifle Brigade, og i de forskellige hære bevæbnedes
jægerkorpsene med rifler. \Il
Selvom man på et tidligt tidspunkt var klar over, at det med riflede løb var
muligt at opnå en mere stabil kuglebane og dermed større træfsikkerhed
end med glatløbede våben , var det først i midten af det attende århundrede,
at den engelske videnskabsmand Benjamin Robins p å et videnskabeligt
grundlag påviste betydningen af et projektils rotation for dets bane i luften
eller med andre ord rotationens stabiliserende effekt. Robins, der også
kom til at øve betydelig indflydelse på udviklingen af det glatløbede skyts
både i den britiske og i andre flåder, fremhævede fordelene ved riflet skyts.
Hans forsøg med riflede feltkanoner bekræftede hans teori om sådanne kanoners overlegne ballistiske egenskaber, og han forsøgte sig foruden med
kugler ogs å med ægformede projektiler. Robins skrev, at stater, der udrustede deres væbnede styrker med riflet skyts, "will by this means produce a
superiority which will almost equal anything that has been done at any time
by the particular excellence of any one kind of arms; and will perhaps fall
but alittie short of the wonderful effects which histories relate to have been
formerly produced by the first inventors of firearrns'' ." Hans tanker i denne
henseende fandt imidlertid ikke megen støtte.
Det var først med indførelsen af spidsprojektilet, at de riflede håndvåben
fik deres gennembrud som almindelige infanteriv åben. " Dette muliggjordes med den franske oberst L.E.Thouvenins (1791 -1882) opfindelse i 1840
af tapriflen, der indførtes i den danske hær som tapriffel M /48. Til marinen fabrikeredes på Kronborg geværfabrik i 1849-1850 200 stk. taprifler
M /49 konstrueret af søtøjhusets bøssemager N.SJessen, og i 1853 fik man
overladt ca. 2.500 stk. af de såkaldte Lutticher taprifler, der var fremstillet i
Liege til insurgenterne, men efter treårskrigens afslutning var faldet i danske hænder. Det næste afgørende skridt i udviklingen af riflede håndvåben
blev taget af den ligeledes franske kaptajn C.E.Minie (1814-1879), der i
1849 opfandt et selvforcerende spidsprojektil. En stor del af den danske
hærs geværer omdannedes i 1860erne til minierifler, således at hele hæren
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kunne bevæbnes med riflede geværer. l begyndelsen af 1864 rådedes over
ialt 33.000 taprifler og 22.000 mirrierifler. Med de nye systemer var ladningen blevet lettere og skudhastigheden øget til op imod l y~ skud pr. minut."
Den effektive rækning forbedredes samtidig fra 100-200 m til 400-600 m. H
Vi skal ogs å et godt stykke ind i det 19de årh u n drede, før der blev gjort alvorlige forsøg på at rifle kanoner. Englænderen Lynall Thomas hævdede i
1859, at "had Robins lived to carry out his ideas upon the subject fully, it is
probable that rifled eannon and long projectiles would have been in use a
hundred years ago" ." Sandheden er dog nok, at det først var henimod det
19de årh u n dredes midte, at den tekniske og industrielle udvikling var n ået
så vidt, at tiden var moden til udførelse i praksis af de ideer, der havde været
næret i årevis. Den almindelige ibrugtagning af riflede geværer inspirerede
helt naturligt til indførelsen af riflede kanoner. For hærenes vedkommende
blev de riflede h åndvåben en alvorlig trussel mod feltartilleriet. Med geværernes øgede rækning ville det blive muligt at beskyde feltartilleriet på afstande, der var større end dettes skudvidde med kardæsker, " I 1840erne og
begyndelsen af 1850erne var det derfor nok hærstyrkerne, der havde det
mest presserende behov for riflet skyts. For flådernes vedkommende var
det i begyndelsen vel ogs å først og fremmest muligheden for øget rækning,
der vakte interesse.

3. Bagladesystemet
Omtrent samtidig med at det var lykkedes at fremstille et velskydende, riflet
forladegevær, indførte enkelte lande, bl.a. Preussen bagladegeværet - tændnålsgeværet - der nok havde sine fødselsvanskeligheder, men i forhold til
forladegeværet bl.a. udmærkede sig ved langt lettere ladning og dermed en
skudhastighed på op til 6-8 skudz'min. "
For artilleriets vedkommende var bagladesystemet ikke en nyskabelse, men
almindeligt forekommende i middelalderen. Den første bagladekanon, der
kendes, anvendtes angiveligt af englænderne i 1428 ved belejringen af
Orleans." Bagladekanoner af smedejern, også benævnt kammerstykker, var
den mest udbredte skytsform i Danmark fra det 15de årh u n d red es midte
og i hele det 16de årh u n d red e. Tøjhusmuseet er i besiddelse af en fornem
samling af bagladeskyts fra de såkaldte Anholtfund dateret til ca. 15161530. Problemet med disse bagladekanoner var, at de ikke var gastætte og
på grund af den spinkle konstruktion ikke velegnede til skydning med tung
ammunition. Ved de større kalibre havde lukkemekanismen ogs å vist sig at
være usikker. De sidste bagladekanoner forsvandt fra beholdningerne omkring midten af det 17de årh u n d red e og bagladesystemet kom derefter
ikke til at spille nogen rolle, før udviklingen af maskinindustrien omkring
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midten af det 19de årh u n d rede muliggjorde fabrikation af mere effektive
lukkemekanismer. lY
Principielt havde bagladesystemet i forhold til forladeskytset følgende fordele:
1.

Ladning lettere og hurtigere.

2.

Lettere at rengøre løb og kammer.

3.

Skytset mindre pladskrævende og skulle ikke i de lukkede batterier hales tilbage for ladning.

4.

Mindre kanonbesætning.

5.

Besætningen mindre udsat for fjendens ild.

6.

Faren for selvantændelse og dobbeltladning mindre.

En afgørende betingelse for bagladesystemets anvendelighed var imidlertid, at mekanismen var gastæt, robust og sikker at betjene.

WahrendorJ[s baglademekanisme
Ejeren af Ake rs Styckebruk i Småland, Sverige, friherre Martin von Wahrendorff" tilskrives normalt æren af at være den første, der i praksis gennemførte eller i hvert tilfælde havde ansvaret for omsætning i praksis af den
gamle ide. Han begyndte sine forsøg i slutningen af 1830erne og kunne allerede i 1841 levere l stk. 12 pds. og l stk. 24 pds. glatløbede bagladekanoner af støbejern til den svenske hærs artilleri og l stk. 12 pds. til den svenske flåde. Hans konstruktion bestod af et cylindrisk bundstykke, der efter
ladning bagfra blev skudt ind i løbet og låst af en på tværs indskudt spærrecylinder. Ved hjælp af en skrue pressedes bundstykket og spærrecylinderen
tæt sammen. Gastætheden sikredes af en foran bundstykket anbragt elastisk tætningsring af stål, der fungerede under p åvirkning af krudtgastrykket. Efter skud og delvis udtrækning af spærrecylinderen kunne bundstykket trækkes tilbage til en hul cylindrisk kapsel, der derefter kunne svinges
til side, så at løbets bagerste ende åbnedes. Brukets værkmester Anders
Moberg udførte en del af konstruktionsarbejdet, og han har i hvert tilfælde
bidraget med det nævnte tætningssystern."
Wahrendorffs bagladekonstruktion vakte interesse ude i verden, og der
sendtes eksemplarer til Belgien, England, Frankrig, Rusland, Østrig og
Preussen." I Berlin afh old tes i 1843 prøveskydning med Wahrendorffs 6, 12
og 24 pds. glatløbede bagladekanoner, der udskød kugler overtrukket med
et blylag, som skulle udfylde spillerummet omkring kuglerne. Resultatet af
disse skydninger var lovende. Mekanismen beviste sin brugbarhed, og bagladningen sin hurtighed, idet der med den 12 pds. bagladekanon opnåedes
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WahrendorfJs baglademekanisme. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM) .

5 kardæskskud på 2 ~ minut mod normalt 4 minutter med en tilsvarende
forladekanon." Det skulle da også først og fremmest blive Preussen, der
kom til at udnytte denne bagladernekanismes muligheder. I England var
man mindre begejstret. Systemet blev prøvet om bord i H.M.S. EXCELLENT og på skydebane på Shoeburyness, "but the results came far short of
the inventor's expectations"."
l Sverige fortsattes forsøgene med de glatløbede bagladekanoner, og i begyndelsen af 1850erne anskaffedes til fæstningsartilleriet to typer 7 tommer
bombekanoner og en 24 pds. granatkanon, alle med Wahrendorffs bagladernekanisme. Med dette skridt opnåedes en øget skudhastighed." Også i
Danmark afholdtes forsøg med Wahrendorffs bagladernekanisme. I 1856
anskaffede landartilleriet fra Åker l stk. 84 pds. glatløbet støbejernskanon
til prøvearmering af kasematterne på Københavns søforter. Efter prøveskydninger, hvor spærrecylinderen gentagne gange knækkede efter få
skud, opgaves dog en almindelig indføring af denne skytstype." På Tøjhus-
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12 pds. gladobet bagladekanon af lI'ahrPlu/OIfJs konstruktion, (Foto: Helge Abraluimson, T'M}.

museet findes denne forsøgspjece samt l stk. 12 pds. glatløbet bagladekanon af Wahreridorffs konstruktion støbt p å Åke r 1841 og af friherre
Mathias von Wahrendorff skænket det danske artilleri."
Cavallis baglademekanisme
Den sardinske artilleriofficer, kaptajn Jean Cavalli, var nogenlunde lige så
tidlig p å den som Wahrendorff. Han havde allerede omkring 1830 fremsat
forslag til en glatløbet bagladekanon. Fra 1832 udførte han forsøg med en
modelkanon, og senere med 2 stk. 6 pds. bagladekanoner, den ene fremstillet i Savoien , den anden støbt hos Wahrendorff på Åker. ~K Han ankom i
1845 til Åker som kontrolofficer for modtagelse af bl.a. et parti bombekanoner med den af ham konstruerede bagladernekanisme. Denne bestod af
et lille cylindrisk bundstykke, som indsattes i løbets bagerste del og holdtes
på plads af en firkantet, vandret kile indskudt på tværs med den forreste side
vinkelret p å kærnelinien. Tætning skete, ved at en kobberring på bundstykket pressedes mod en tilsvarende ring i løbet." Der var en vis lighed mellem
Cavallis og Wahrendorffs bagladernekanismer. Denne synes imidlertid ikke
at have været et resultat af kopiering, snarere for begges vedkommende at
bero på ældre forbilleder? '

Årh undred e ts første riflede kanoner

45

4. Å rhu n dredets første riflede kanoner
Bruksejeren Mart in Wahrendorff beretter selv, at det var de gode resultater
af forsøg med cylindriske projektiler til riflede håndvåben, der havde ført
til tanken om også ved kanoner at anvende rifling og lange projektiler.
Inspireret af en artikel i den parisiske 'Journal des Sciences Militaire" i
1845 af den fran ske kaptajn Thiroux blev Wahrendorff og Cavalli enige om
at fors øge at fre mstille og afp røve en riflet bagladekanon .
Cavallis l1Jling

I 1846 rifledes en 24 pds. 20 kalibre lang wahrendorffsk bagladekanon af
støbejern med 2 stk. 3,3 cm brede og 0,7 cm dybe riffelgange snoet 3/4 omgang i løbets længde efter Cavallis tegning. Proj ektilerne var cylinderformede med konisk spids og vejede henholdsvis 20 og 28 kg. De var hver forsynet med 2 vinger støbt i et med projektilet. Vingerne fulgte under udskydningen riffelgangene og bibragte derved projektilet den ønskede rotation. Første skydning gennemførtes den 27-28/04 1846 under ledelse af
Cavalli og under overværelse af bl.a. to danske artilleriofficerer. Af rapporten om skydningen fremgår det, at projektilernes vinger holdt til udskydningen, og at rækningen ved I ° elevation med spidsprojektil var 2588 m og
750 m bedre end med kugle. Med 8 pds. ladning opnåedes ved 15° elevation en rækning på 3649 m. Ved det 16. skud med 12 pds. ladning, 28 kg
projektil og 15° elevation sprang kanonen. I følge rapporten viste forsøget:
1. at der med samme ladning og elevation opnåedes længere rækning
med det tungere spidsprojektil end med kugle
2. at man af samme kaliber kunne udskyde et større projektil og dermed
en større sprængladning
3. at projektilet hver gang traf med spidsen fremad , hvilket ville lette muligheden for at få det til at springe i anslaget."
Cavalli må dermed tilskrives æren for i praksis at have præsteret det første
anvendelige riflingssystem for kanoner. Han fortsatte i 1847 med en række
forsøg i Sverige såvel med kanoner forsynet med den af ham konstruerede
baglademekanisme som med forladekanoner. Hans kanoner udmærkede
sig ved lang rækning, men var bI.a på grund af løbets ret store spillerum
ikke særlig nøjagtige. Hans baglademekanisme skabte visse vanskeligheder.
Kilen var vanskelig at bevæge efter skud, og tætningsarrangementet viste sig
lidet hensigtsmæssigt. Hans riflingssystem viste sig imidlertid anvendeligt til
forladekanoner. Han fortsatte sine forsøg i Frankrig, hvor han i høj grad
kom til at påvirke udviklingen af det riflede skyts. Som et kuriosum kan nævnes, at 2 af Cavallis kanoner i 1861 blev anvendt ved belejringen af Caeta og
således blev de første bagladekanoner af sværere kaliber indsat i krig. "
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Cavallis riflede bagladekanon. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, TM).

Wahrendorfjs rifling
Efter forsøgene i 1846 indførte Wahrendorff til sine riflede bagladekanoner projektiler omlagt med 3 blyringe af lidt større kaliber end løbet, og
han riflede sine kanoner med 6 brede riffelgange." I 1851 forbedrede han
sit system ved at lægge en blykappe om hele den cylindriske del af projektilet." Hermed indførte han til kanoner det fra håndvåbnene kendte forceringssystem, hvor felterne mellem riffelgangene ved projektilets udskydning skar sig ind i kappen om projektilet, og riffelgangene udfyldtes med
føringsmidlet, i dette tilfælde blyet. Herved bragtes projektilet i rotation,
og der skabtes tæthed. Denne metode sikrede fuld udnyttelse af krudtgastrykket og begrænsede spredningen.
Begge typer riflet bagladeskyts blev i 1850 sammen med den britiske glatløbede 32 pdr. 56 cwt. kuglekanon underkastet sammenlignende forsøgsskydning på Shoeburyness i England. Cavallis kanon havarerede ved 4.
skud, medens den warendorffske kanon stod sig godt. Wahrendorffs bagladekanon fik da også en vis udbredelse udenlands og kom ikke mindst i
Preussen til at spille en rolle. Den viste sig imidlertid i sin oprindelige udformning at have visse svagheder. Blandt andet var tætningen for krudtgas
ikke ganske tilfredsstillende." De to typer betegnes da også begge af den
amerikanske forfatter, Spencer Tucker, som "unsatisfactory breechloaders''." Ikke desto mindre blev de to kanonsystemer i de følgende år inspirationskilde til og kom til at danne forbillede for den videre udvikling af to
hovedgrupper af riflet skyts.

Århundredets første riflede kanoner
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WahrendoifJs riflede bagladekanon. (Tegnet af Kirs/ml Yde-Andl'TSeJl, TM).

Laneasters rifling
En tredie pioner i denne sammenhæng var englænderen Charles William
Lancaster," der opfandt et riflingssystem efter et helt tredie princip, nemlig
det formgivne, snoede løb. Han gav forladekanonens glatte løb et ovalt, ellipseformet tværsnit og snoede løbets udboring, således at et i tværsnit ellipseformet projektil ved skudafgang ville blive bibragt den nødvendige rotation. Løbets snoning havde stigende snoningsvinkel, og projektilet blev
under udskuddet drejet en kvart omgang. Der blev i 1851 afholdt skydeforsøg på Shoeburyness med 1 stk. mundingsladet 8 inch 96 ctw. støbejernskanon udboret efter dette system med det resultat, at af 15 skud splintredes
14 projektiler umiddelbart efter skudafgang, medens det 15. landede 800
m fra standpladsen. Det gik imidlertid bedre ved skydninger i 1852 og
1854. Ved sidstnævnte lejlighed opnåedes med 17" elevation en rækning på
5.120 m, hvilket efter datidens forhold var imponerende. For at begrænse
havarier forsøgtes anvendt smedejernsprojektiler i stedet for støbejernsprojektiler. Selvom Lancaster's skytstype endnu ikke var blevet reglementeret,
blevet antal 68 pdr. kanoner udboret efter Lancaster's system medgivet den
britiske flådes skibe og kanonbåde i 1854 og 1855 under Krimkrigen. Det
blev ikke nogen succes, idet projektilerne havde en tendens til enten at sønderbrydes eller stikke i løbet. Ved Sevastopol forekom en mundingssprænger, og ved Bomarsund viste Lancasterkanonerne sig at være meget
upræcise i deres skydning." Ved Sveaborg lykkedes det dog i 1855 et par kanonbåde armeret med Lancasterkanoner at skyde et russisk linieskib i
brand." Fordelen ved dette system skulle være, at man undgik riffelgange,
som kunne svække kanonens styrke, samt at rengøringen af løbet var let;
men konstruktionen viste sig som sagt at være problematisk, og systemet
blev opgivet. Det må antages, at problemerne forårsagedes dels af van ske-
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St'dbynd,

Mynding»

Lancaster's rifledeforladekanon. (Tegnet af ingeniør j. Raun Kristensen, TM) .

ligheden ved at bestemme en stigning af snoningen, der sikrede projektilerne den fornødne rotation, uden at løbet beskadigedes, dels af risikoen
for at løbets spiral med det store spillerum fik projektilerne til at pendle
gennem løbet."
De treriflingssystemer
De tre pionerer, Wahrendorff, Cavelli og Laneaster kom således til hver at
repræsentere en hovedgruppe af riflet skyts:
l, Wahrendorff: Det den dag i dag anvendte forceringssystem.
2, Cavalli: Vinge- eller knastsystemet, hvor det af hensyn til indføring af
projektilet fra mundingen i forladekanoner var nødvendigt at have et
vist spillerum.
3. Lancaster: Det formgivne, snoede løb og det dertil i form svarende
projektil, et system som Whitworth's senere beskrevne polygonale
rifling også var et eksempel på.

Århundredets første riflede kanoner
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5. Projektilernes rotation og afdrift ~I
Ved riflet skyts forlader projektilet kanonens munding med en vis rotationshastighed, der søges således afpasset, at projektilets rotation under flugten i luften bevirker, at dets akse trods banens krumning stadig tvinges til at
følge banetangenten, og at det lander med spidsen først. Er rotationshastigheden for stor, overstabiliseres projektilet og holder under flugten sin
akse parallel med udgangsretningen, er den for lille, vil det vælte rundt i
luften, kulbutere. Luftmodstanden mod det roterende projektil har forskellige virkninger, der tilsammen bl.a. resulterer i en afvigelse til siden, således at projektilbanen bliver en dobbeltkrum kurve. For kanoner med højresnoede riffelgange vil afvigelsen være til højre. Denne sideafvigeise, som
benævnes afdrift, skyldes tre fænomener:
Poissoneffekten
Magn useffekten
Gyroskopeffekten

PoissoneJfekten
Den franske professor Simeon Dennis Poisson (1781-1840) søgte omkring
1839 at forklare årsagen til afdriften. Han fandt frem til polster/dyneeffekten, idet han som årsag til afdriften angav, at det roterende projektil ved sin
bevægelse gennem luften vil danne en luftpude på undersiden, medens
der på projektilets overside vil opstå et undertryk. Den større friktion mod
luftpuden medfører, at det højredrejende projektil "ruller" til højre.
Magnuseffekten
Den tyske professor Heinrich Gustav Magnus (1802-1870) foretog eksperimenter med en roterende cylinder i en luftstrøm. Han påviste i 1852, hvad
bl.a. den franske artilleriofficer, Isidore Didion, allerede i 1841 havde antydet, at luftlaget nærmest projektilets overflade ville rotere med dette. Under
projektilets bevægelse gennem luften vil der derfor på dets venstre side dannes et undertryk og på dets højre side et overtryk. Dette medfører en afdrift
til venstre. Indvirkningen af denne effekt, der benævnes Magnuseffekten eller rotoreffekten, er væsentlig større end Poissoneffektens indvirken.

GyroskopeJfekten
Den samlede virkning af Poissoneffekten og Magnuseffekten burde, som
det fremgår af det ovenstående, have været en afdrift til venstre; men praktiske skydeforsøg viste klart, at for elevationer op til ca. 50 11 var højredrejende projektilers afdrift til højre. Dette skyldes gyroskopeffekten, som forårsages af projektilets rotation og luftmodstanden og den deraf følgende
præcessionsbevægelse. Der skabtes imidlertid kun langsomt klaring om
dette komplicerede problem.
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4. KAPITEL. UDVIKLINGEN AF DET RIFLEDE SKYrS I UDLANDET

1. Generelle forhold
Efter Cavallis, Wahrendorffs og Laneasters pionergerning i 1840erne og begyndelsen af 1850erne kom der henimod midten af 1850erne gang i udviklingen og produktionen af riflet skyts. Denne proces begunstigedes af den
almindelige tekniske udvikling og den omsiggribende industrialisering, og
den inspireredes i høj grad af erfaringerne fra Krimkrigen . Samtidig arbejdedes der mange steder ihærdigt med udviklingen af bagladeskyts. Der
skulle imidlertid forløbe en årrække, før alle kravene til lukkemekanismernes funktionering, til deres holdbarhed, til tætning for krudtgassen og til
kanonbesætningens sikkerhed kunne opfyldes.
Der var også andre forhold, der talte til fordel for forladeskytset. Mange
hævdede, at kanonkuglen specielt til skibsbrug var uundværlig. Alene
denne projektilform kunne anvendes til rikochetskydning, som med tidens
primitive sigte- og retningsmidler ansås for vigtig ved skydning på større afstand samt i mørke, og når krudtrøgen reducerede sigtbarheden. Medens
en kugle kunne "slå smut" henover vandoverfladen i en bestemt retning,
var de aflange, roterende projektilers opspring helt uberegnelige. Ved konstruktionen af riflede forladekanoner blev der derfor lagt vægt på, at de
uden alvorlig beskadigelse af riflingen også kunne udskyde massive kugler.
Det riflede skyts var endnu i sin vorden, da panseret blev indført. En
kugle udskudt af en glatløbet kanon havde den gang for samme kaliber en
større begyndelseshastighed end riffelkanonernes lange projektiler på
grund af den modstand, det riflede løb ydede mod projektilet under udskuddet, og den forholdsvis mindre drivladning, der til denne tunge projektilsort kunne anvendes i datidens riflede kanoner. Det lå derfor lige for,
at man blot ved at forøge de glatløbede kanoners kaliber mente at kunne
overvinde panseret - ikke ved at gennembryde det, men ved at gennemryste
det ved kuglens voldsomme anslag og evt. ved anvendelse af rundgranater
opnå, at det slog revner eller rystedes løs. Denne teori dannede grundlag
for knusningsprincippet, som, navnlig indledningsvis, havde sine tilhængere, medens gennembrydningsprincippet naturligt var knyttet til det riflede skyts og dets aflange projektiler.
Nogle lande gik fra begyndelsen ind for riflet bagladeskyts; men adskillige andre indførte i første omgang riflede forladekanoner, der udmærkede sig bl.a. ved at være af enkel konstruktion og lidet sårbare. Sådant
skyts kunne også ved ret simple indgreb og med begrænsede omkostninger
tilvejebringes ved oprifling af eksisterende glatløbede kanoner.

Generelle forhold
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Gennemskåret riflet kanonløb og projektil med knaster: (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM) .

Forladning af kanoner stillede imidlertid særlige krav til riffelgangenes
udformning. Her måtte projektilet nemlig på forhånd være forsynet med
vinger eller knaster, der ved deres vandring i riffelgangene kunne styre projektilet under dets bevægelse i løbet og bibringe det den fornødne rotation.
Riffelgangene måtte levne tilstrækkeligt spillerum i siden og højden til, at
projektilet uden vanskelighed forfra kunne føres ind gennem løbet.
Samtidig skulle riffelgangene være udformet på en sådan måde, at projektilet under udfarten styredes sikkert, således at dets længdeakse faldt sammen med kanonens kærnelinie. Af hensyn til bl.a. kanonrørets styrke måtte
antallet af sådanne nødvendigvis ret brede og dybe riffelgange begrænses
mest muligt. Det var således karakteristisk for de riflede forladekanoner, at
antallet af riffelgange bl.a. afhængig af kaliberet var begrænset til 2-9.
Profilen af riffelgange i bagladekanoner, der udskød projektiler efter forceringsprincippet, stillede ikke så mange krav. Her gjaldt det blot om, at
føringsmidlet så let som muligt kunne udfylde riffelgangene, og at kanonen belastedes og svækkedes mindst muligt. Bagladekanonernes riffelgange var derfor af forholdsvis ringe dybde, og for at fordele belastningen
jævnt over hele løbet var antallet stort - af størrelsesordenen 10-80 varierende med kanonens kaliber.
Også n år det gjaldt kanonmaterialet, befandt man sig i 1850erne og
1860erne i en overgangsperiode, hvor materialevalget i høj grad beroede
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på den udvikling, der på det metallurgiske felt netop fandt sted i disse årtier. Bronzeskyts havde specielt ved landartilleriet i mange lande spillet en
dominerende rolle. Der var stor tillid til dette materiale, der var en legering
af kobber og tin, som besad en betydelig sejhed og derfor ikke sprang uden
varsel; men det var dyrt i anskaffelse og, i hvert tilfælde for det tungere skyts
~ vedkommende, for blødt til anvendelse i riflede kanonløb. For at overvinde
dette problem blev der, ikke mindst i Østrig, gjort forsøg med den såkaldte
stålbronze. Det var bronze, der efter støbning bearbejdedes under tryk.
Støbejern, der har et kulstofindhold over ca. 2,8%, var det almindelige til
skibsskytset anvendte materiale. Det var billigt, men viste sig efterhånden
trods forbedret fremstillingsmetode at være for svagt og usikkert til at udholde den forøgede belastning ved skydning med avancerede, riflede kanoner. Smedejern var det tidligst brugte kanonmateriale, men havde været
opgivet i flere århundreder. Først i 1854 var der udviklet en anvendelig metode til dets anvendelse som skytsmateriale. Smedejernet er karakteristisk
ved sit lave kulstofindhold (under 0,3%) . Det kan som navnet siger smedes,
og det er sejt og smidigt. Endelig fremkom i 1840erne støbest ålet, som den
tyske fabrikant Krupp tog i anvendelse; men som indledningsvis som kanonmateriale blev betragtet med betydelig skepsis. Stål er pr. definition
smelteligt jern fremstillet i flydende tilstand med et kulstofindhold af 0,3 ca. 1,5% og dermed varierende hårdhed.
Udviklingen af det riflede skyts tog i de forskellige lande forskellig retning afhængigt bl.a. af de enkelte landes økonomiske og tekniske form åen
og af hvilken vægt, der tillagdes de ovenfor beskrevne forhold.

2. Frankrig
Når der ses bort fra de mindre vellykkede engelske forsøg under
Krimkrigen med anvendelse af Lancaster's kanoner, var Frankrig den første
stormagt, der indførte riflede kanoner og anvendte dem i krig. Det var i
1859 mod Østrig. Både hæren og flåden erkendte tidligt behovet for riflede
kanoner; men da landartilleriet i Frankrig var fuldstændig adskilt fra marineartilleriet, kom de to værn til at gå hver sin vej ved indførelsen og udviklingen af det riflede skyts.I Begge værn valgte dog fra be gyndelsen at gå ind
for riflet forladeskyts fremfor bagladeskyts. Tidligt i 1850erne, da franskmændene for alvor gik i gang med udviklingen af riflede kanoner, kendtes
endnu kun de første, ret primitive bagladernekanismer, og der var store
vanskeligheder forbundet med at fremstille mekanismer, som var absolut
gastætte, sikre og funktionsdygtige . I Frankrig fremstilledes skytset på statsejede virksomheder.

Frankrig
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I midten af 1800-tallet afholdtes i Frankrig forsøg med riflede støbestålskanoner fra Krupp i Essen . Trods gode resultater med disse kanoner, ville
den franske regering den gang ikke antage støbestålet som skytsmateriale,
fordi Krupps var uvillig til at etablere et støbestålsværk i Frankrig og holdt
fabrikationsmetoden hemmelig. Frankrig ville ikke med hensyn til krigsmateriel være afhængig af en fabrik i udlandet."
Del franske landartilleri

Franske artilleriofficerer som Treuille de Beaulieu (1809-1886) indså efter
Cavallis forsøg i 1846 snart behovet for at erstatte hærens glatløbede skyts
med riflede kanoner. I begyndelsen af 1848 anskaffedes til det franske landartilleri 3 stk. bagladekanoner efter Cavallis system; men de politiske begivenheder i Frankrig i 1848 satte en stopper for de første forsøg ved artilleriskydeskolen i Vincennes.' De blev først genoptaget i 1850 . M hensyn til
hemmeligholdelse blev de videre forsøgsskydninger, der nu udførtes med 6
pds. franske forladekanoner af bronze fra feltartilleriet, forlagt tilla Fere. I
1854 viste erfaringerne fra belejringen af Sevastopol, at der var behov for et
kraftigere belejringsartilleri, end det der var til rådighed. Kejser Napoleon
III ønskede derfor, at der også tilvejebragtes riflet skyts af større kaliber.
Følgelig udførtes fra sommeren 1855 skydeforsøg med 2 stk. 30 pds. støbejernskanoner riflet til kaliber 162 mm og dernæst med 16 pds. og 24 pds.
kanoner af bronze. Forsøgene var så vellykkede, at det i 1855 besluttedes at
rifle et større antal 24 pds. kanoner med henblik på indsættelse som belejringsskyts på Krim. Afslutningen af denne krig i 1856 bremsede dog i nogen grad denne udvikling.
Erfaringerne fra Krimkrigen havde overbevist kejseren om, at de glatløbede feltkanoner ikke levede op til tidens krav. Den franske hær beordredes derfor til at rifle nogle feltkanoner af bronze og afprøve dem under
operationer i Algier. Erfaringerne herfra førte til, at det i 1858 besluttedes,
at den franske hærs feltkanoner af bronze skulle rifles efter det system,
oberstløjtnant Treuille de Beaulieu havde udviklet. Det er opkaldt dels efter formanden for artillerikomiteen, general La Hitte (1789-1878), dels efter de Beaulieu. Dette system var en videreførelse og fuldkommengørelse af
Cavallis princip. Dennes 2 og senere 4 riffelgange og de dertil svarende 2
henholdsvis 4 vinger af jern erstattedes af 6 højresnoede, parallelle riffelgange og 2 rækker af knaster af zink, 6 i hver række placeret på projektilets
cylindriske del og svarende til riffelgangene. Der anvendtes 2 rækker
knaster for at skabe bedst mulig centrering af projektilet i løbet. De højresnoede riffelgange havde ensformig snoning (helicoidal snoning) med en
stigning på ca. 26 kalibre. Deres profil var udformet således, at riffelgangene var noget bredere end knasterne, at der var et vist spillerum, for at
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projektilet uden vanskelighed kunne indføres fra mundingen. Tilsvarende
var der et vist spillerum i højden. Profilen var endvidere udformet således,
at riffelgangene svækkede kanonen så lidt som muligt. Riffelgangenes bagflader, som knasterne gled mod under indføringen, var stejle. Styrefladerne
som knasterne gled mod under udskuddet var mindre stejle, således at
knasterne under udfarten gled ind under disse flader. Herved skabtes centrering af projektilet, og højdespillerummet blev ligeligt fordelt mellem
knasternes overflader og riffelgangenes bund. Den bagerste del af riffelgangene var indsnævret for i ladestillingen at tvinge projektilets knaster
mod riffelgangenes styreflader. Knasterne var udformet under hensyn til
riffelgangenes profil. ~
Dette feltskyts, som benævntes model 1858, viste sig at være særdeles effektivt under den fransk-østrigske krig i 1859, hvor riflet skyts, som ovenfor
nævnt, for første gang bragtes i felten og indsattes i slagene ved Magenta og
Solferino. Og denne indsats gjorde indtryk verden over, bl.a. i Danmark,
hvor denne form for riflet skyts indførtes og modificeredes først til brug i
hæren og dernæst ogs å i flåden .
Med den 4 pds. feltkanon som forbillede udviklede den franske hær hurtigt et helt system af 6, 12 og 24 pds. riflede forladekanoner af forskellig art.
Dette system anvendtes frem til 1870erne. Inden da havde der imidlertid
været afholdt en del forsøg med forskellige former for bagladesystemer til
metalkanoner. Blandt andre afprøvedes den svenske marineløjtnant Engstrorns system, Wahrendorffs kolbernekanisme og en af Treuille de
Beaulieu konstrueret bundskruernekanisme med afbrudte skruegænger. I
1860erne gjorde den franske metalindustri store fremskridt med hensyn til
fremstilling og behandling af stål, og der iværksattes ogs å forsøg med bagladekanoner af dette materiale."
Under den fransk-tyske krig 1870-1871 indførtes intermistisk et antal
bronzekanoner forsynet med en bagladernekanisme konstrueret af oberst
Reffye, og efter krigen gennemførtes en omfattende forsøgs- og udviklingsvirksomhed. I 1877 indførtes 90 og 80 mm bagladekanoner af stål af de
Banges system, som senere benævntes feltkanoner model 1877.6

Detfranske søartilleri
Den franske marine, hvis kanoner fremstilledes på dens egne værksteder i
Ruelle og Nevers,' begyndte i 1851 at afholde forsøg med opriflede 30 pds.
støbejernskanoner. Forsøgene fandt sted ved C åvre i nærheden af Loriant.
De glatløbede kanoner forsynedes indledningsvis ligesom Cavallis kanoner
hver med 2 riffelgange med ensformig (helicoidal) snoning. De franske
marinekanoners riffelgange var venstresnoede, fordi skydepladsen ved
Gåvre var anlagt således langs kysten , at denne var til højre for skudretnin-

Frankrig
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Profil af riffelgang i dm franske marines njlingsS)'stelll 1858. (Tegnet af Kirsten Yde-A11lIersm, TM) .

gen. For at undgå at projektilerne på grund af den af rotationen skabte sideafvigelse skulle falde i havet rifledes kanonerne til venstre." Projektilerne
var af støbejern og bar hver to vinger af samme materiale. I 1852 indførtes
først tin- og derpå kobbervinger, og der gennemførtes forsøg med forskellige stigninger af riffelgangene. M 16 kanoner sprængtes de 13 før afgivelse
af 50 skud og 5 stk. ved 1. eller 2. skud. Alle sprængningerne fandt sted fra
projektillejet og indikerede, at årsagen var den modstand riffelgangene
ydede mod projektilets bevægelse i affyringsøjeblikket, hvor gastrykket var
størst. Forsøgskommissionen af 1852 besluttede derfor under de videre forsøg at prøve kanoner riflet med parabolske riffelgange (voksende snoning) , hvor snoningen i begyndelsen regnet fra kanonens bagende var 0 0
og efterhånden under passagen af løbet blev stærkere og stærkere. Til
denne riflingsform måtte projektilernes vinger erstattes af cylinderformede
knaster. I 1855 var forsøgene så vidt fremskredet, at der til brug på Krim
kunne fremstilles nye 30 og 18 pds. støbejernskanoner af øget godstykkelse
og vægt riflet med 2 riffelgange med ensformig snoning og forsynet med
støbejernsprojektiler med knaster afjern. På grund af fredsslutningen kom
de aldrig af sted, og forsøgene i Frankrig fortsattes. I 1858 konstrueredes en
ny 16 cm kanon med 3 riffelgange med voksende snoning. Ved projektillejet var snoningsvinklen 00 og ved mundingen 6 0. De 3 knaster var af støbejern med en zinkindsats på styresiden." Det er dette system, der benævntes
den franske marines system af 1858, og som benyttedes af den danske marine ved opriflingen før og under krigen i 1864 af de 18 pds. glatløbede
støbejernskanoner.
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Fransk bundskruemekanisme 11Iode11864. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, T/vI).

Fra 1859 begyndte franskmændene at lægge stålringe under spænding
om kammerstykket på alle riflede støbejernskanoner for at øge deres holdbarhed og formindske faren for besætningen i tilfælde af sprængning af kanonen." Denne metode, der var prøvet af den amerikanske professor
Daniel Treadwell på glatløbede kanoner allerede i 1845 " og også foreslået
af den engelske kaptajn Blakely i 1857, ' ~ kopieredes i Danmark både i forbindelse med riflingen af de 18 pds. og 24 pds. forladekanoner og ved
fremstillingen af nye 24 pds. riffelkanoner af støbejern.
I 1860 havde den franske marine et helt system af forladekanoner, der var
tilvejebragt ved ringning og rifling af 18,30 og 50 pds. kuglekanoner og 60
pds. granatkanoner. Disse kanoner var imidlertid ikke stærke nok til at
kunne tåle så store drivladninger, som var nødvendige for at opnå en passende virkning mod de stadigt mere svært pansrede skibssider.
Den franske marine holdt i denne periode, nok først og fremmest af økonomiske grunde, fast ved støbejernet som primært kanon materiale og udviklede en serie kanoner med større godstykkelse og et øget antal stålringe.
Samtidig overgik man til bagladesystemet og indførte den af Treuille de
Beaulieu konstruerede bundskruemekanisme, efter en oprindelig i Nordamerika udtænkt ide." Dette skyts, der omfattede kalibre fra 14 cm til 27
cm, betegnedes systemet af 1864. Uagtet at disse kanoner var indrettet til
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bagladning, havde riffelgangene fremdeles spillerum, og der anvendtes
projektiler med 1 styreknast og 1 smallere centreringsknast for hver riffelgang. Der var 3 - 5 parabolske riffelgange. Deres profil havde form af en
kurvehank. Riffelgangens bund fulgte en cirkelbue med radius lidt mindre
end løbets. Styre- og bagfladerne var ens og formet som cirkel-buer, der tangerede bundfladen. H Det var dette kanonsystems rifling, der indførtes i
England under betegnelsen Woolwichsystemet.
Med disse kanoner kunne opnås følgende skudhastigheder: "
16 cm
19 cm
24 cm
27 cm

R.K.
R.K.
R.K.
R.K.

50 skud i 1 time
1 skud hvert 1 V~ min.
1 skud hvert 2 min.
1 skud hvert 2 V~ min.

Skudsikkerheden var imidlertid ikke for god, hvorfor systemet forbedredes.
Der opnåedes større styrke ved isætning af et indre stålrør (ståItube) fra bagenden til lidt foran tappene. Skudsikkerheden forbedredes ved indførelse
af forceringsprincippet, idet projektilerne blev forsynet med to kobberbælter, et centreringsbæIte og et føringsbælte, og riffelgangene blev ændret, således at der ikke var noget spillerum. Til tætning indførtes et sæt tætringe
af kobber. Efter indførelse af en langsomt brændende krudtsort opnåedes
en begyndelseshastighed på 440 m /sek. Dette skyts betegnedes systemet af
1870. 1fi Med indførelsen af kobberbæIte som føringsmiddel p å projektilerne var den franske marine n ået frem til den føringsmetode, der anvendes den dag i dag.

3. Tyskland
I Preussen iværksattes i 1851 en række forsøg med forskellige riffelkanoner,
der havde den af Wahrendorff konstruerede kanon til forbillede. Alle
havde de Wahrendorffs bagladernekan isme, som i Preussen fik betegnelsen
"Kolbenverschluss". Projektilerne, der var omgivet af en blykappe, forceredes igennem det riflede løb. Uanset næsten uovervindelige vanskeligheder
holdt man i Preussen stædigt fast ved bagladesystemet og forceringsmetoden. Medens Cavalli kan siges at være inspiratoren for franskmændene ,
valgte preusserne således den af Wahrendorff anviste vej. Hæren, der i
1850erne var det helt dominerende værn i Preussen , stod med sin Artillerie-Prufungs-Cornmission for forsøgs- og udviklingsvirksomheden helt
frem til midten af 1860erne, hvor industrien, ikke mindst Krupp, kom til at
spille en dominerende rolle. Under ledelse af Alfred Krupp (1812-1887)
havde dette firma i 1850erne begyndt fremstilling af kanoner. Efterhånden
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som den tyske flådeopbygning tog mere fart, og der byggedes flådehavne,
udvikledes skibs- og kystartilleriet i samarbejde med hæren og de fælles civile leverandører, og der indgik søofficerer i den ovennævnte kommission.
I Preussen, og senere Tyskland, skyldtes forskelligheder mellem land- og
søartil1eriet derfor alene forskellen i de krav, de enkelt værns opgaver og
vilkår måtte stille til skytsets anvendelse.
Det preussiske/tyske landartilleri

Allerede ved de tidlige skydeforsøg i Preussen havde der vist sig problemer
med tætningssystemet i Wahrendorffs bagladernekanisme. I stedet for den
oprindeligt anvendte stålring anbragtes i kanonernes kamre tallerkenformede papspejle, der nok ydede bedre tætning, men efter hvert skud måtte
fornyes. I 1856 modtoges fra Krupp de første 9 cm kanonrør af støbest ål. I
1858 var man nået så langt med forsøgene, at der kunne træffes beslutning
om at indføre 15 cm (24 pds.), 12 cm (12 pds.) og 9 cm (6 pds.) riflede kanoner som fæstnings- og belejringsskyts. Som karakteristisk for forceringsmetoden havde disse kanoner henholdsvis 30,24 og 18 stk. 1,5-1,3 mm dybe
riffelgange med ensformig snoning og en snoningsvinkel på 3° 30'. I 1861
kunne der indføres et komplet system af felt-, fæstnings- og belejringskanoner. I dette system indgik en 9 cm (6 pds.) feltkanon af støbestål fra Krupp
og i 1864 en 8 cm (4 pds.) feltkanon også af stål. I ; Under krigen i 1864 kom

Kreinets dobbeltkilemekanisme. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, T'M).
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de danske styrker til at stifte bekendtskab med dette skyts, som også anvendtes i krigen mod Østrig i 1866 og den fransk-tyske krig 1870-187l.
Trods den forbedrede tætning var der stadig problemer med mekanismen. Fra 1864 indførtes derfor i det preussiske artilleri en ny kilernekanisme konstrueret af Kreiner," Den bestod af to mod hinanden med skr å sider vendende st ålkiler, der indsattes i en firkantet, vandret udskæring i
bundstykket på tværs af løbet. Ved indbyrdes forskydning kunne den inderste kile sættes hårdt an mod løbets bagkant, eller der kunne skabes et
sådant spillerum i kilehullet, at kilerne kunne trækkes ud til siden og tillade
ladning til næste skud. Denne mekanisme ydede imidlertid heller ikke tilstrækkelig gastæthed. Der måtte derfor normalt fortsat anvendes papspejle,
hvilket besværliggjorde betjeningen, Denne type mekanisme havde ogs å
andre svagheder. Bl.a. var der tendens til brud ved kilehullets hjørner,
Under den fransk-tyske krig 1870-1871 bestod det tyske skyts med en
skudhastighed på 2 skudz'min." sin prøve og viste sig at være det franske
forladeskyts overlegent. Efter sin tilfangetagelse udtalte den franske kejser
Napoleon III i en samtale med den preussiske kong Wilhelm I: "Gest votre
artillerie, Sire, qui a gagne la campagne"." Som følge af erfaringerne fra
denne krig 1870-1871, herunder et erkendt behov for større rækning forårsaget af de forbedrede infanterivåben, indførtes nye kanoner i det tyske artilleri, som det nu betegnedes. Bl.a. anskaffedes 8 cm og 9 cm feltkanoner
af støbestål model 1873 forsynet med Krupps rundkilemekanisme med
Broadwells tætningsring, som skulle vise sig så effektiv, at denne kilernekanisme i næsten uændret form anvendtes i resten af det 19de århundrede
såvel i Tyskland som en række andre lande, heriblandt Danmark.

Det preussiske/tyske seartilleri
I 1860 påbegyndtes i Preussen skydeforsøg mod skiver, der repræsenterede
skibssider, med henblik på udvikling af nyt skibs- og kystskyts til afløsning af
de hidtil anvendte glatløbede kanoner. Der blev skudt med 15 cm (24
pds.), 12 cm (12 pds.) og 9 cm (6 pds.) mod træskiver og fra 1861 med den
15 cm riffelkanon ogs å mod panserskiver med 114 cm tykke smedejernsplader. Disse forsøg viste, at 15 cm og 12 cm kystkanoner med god virkning
ville kunne beskyde træskibe på afstande af henholdsvis 3750 m og 2800 m;
men at der til bekæmpelse af panserskibe var behov for projektiler af sejere
materiale såsom stål, kraftigere drivladninger og frem for alt kanoner af
større kaliber,"
Under den dansk-tyske krig i 1864 var den preussiske flåde foruden glatløbet skyts armeret med 15 cm (24 pds.) og 12 cm (12 pds.) riffelkanoner af
støbejern med Wahrendorffs bagladernekanisme. Den østrigske eskadre,
der kæmpede mod den danske Nordsøeskadre ved Helgoland den 09/05

60

Udviklingen af de riflede skyts i udlandet

1864 var tilsvarende armeret med et antal 24 pds. riflede bagladekanoner
med Wahrendorffs mekanisme ."
Erfaringerne fra denne krig, hvor ingen af de preussiske kanoner havde
vist sig i stand til at gennembryde panseret p å panserbatteriet ROLF
KRAKE, havde gjort et stærkt indtryk p å det preussiske marineministerium.PYderligere panserforsøg i 1864 viste, at enkeltrørskanoner af støbejern ikke egnede sig til skydning med de store ladninger, som var nødvendige til panserbrydende skyts. I marineministeriets regi konstrueredes derfor en 21 cm enkeltrørs stålkanon med dobbeltkile. Denne konstruktion viste sig ved prøveskydningerne mindre hensigtsmæssig. Bl.a. opstod der revner i stødbundstykket, og det besluttedes at overlade til fabrikanten, Krupp,
at foretage de nødvendige forbedringer af konstruktionen. Samtidig voksede kravene til panserbrydningsevnen, idet der fremkom oplysninger om,
at der i England og U .S.A. byggedes skibe med 235-262 mm tykt panser.
Svaret herpå m åtte være indførelse af større drivladninger eller øget kaliber. Begge veje skulle snart vise sig at blive betr ådt. "
Tyskland havde p å dette tidspunkt kontraheret sine første panserskibe,
"FRIEDRICH CARL" (5.971 t) og "KRONPRINZ" (5.767 t), som var under
bygning i Frankrig og i England. De var planlagt armeret med henholdsvis
26 og 32 stk. 21 cm (72 pds) riffelkanoner. Hos Krupp bestiltes i 1867 til forsøg 10 stk. 21 cm og 2 stk. 24 cm kanoner. Disse kanoner konstrueredes af
Krupp som henholdsvis enkeltrørskanoner og ringkanoner, og Krupp foreslog, at hans rundkilemekanisme, som han havde udtaget patent p å i
England i 1862, anvendtes. Der afholdtes forsøg med begge typer kilernekanisme og store drivladninger. Herunder forekom beskadigelser af kanonerne og sprængninger af mekanismerne. Det lykkedes hverken med dobbeltkilen eller rundkilemekanismen at opnå sikker funktionering og dermed finde en umiddelbart tilfredsstilende løsning.
Denne usikre situation var netop i 1867 problematisk for den tyske marine, som stod umiddelbart overfor at skulle armere sine nye, store panserskibe. Hertil var der behov for færdigt udviklet eller i hvert tilfælde umiddelbart brugbart skyts. Det besluttedes derfor at afh o ld e sammenlignende
panserforsøg med l stk. 24 cm bagladekanon af stål af Krupps konstruktion
og fabrikat og med l stk. engelsk 9 inch (ca. 23 cm) forladekanon, en
såkaldt "Woolwich"kanon, bestående af et stålløb omlagt med smedejernsringe. Denne skytstype ansås for færdigudviklet. Skydningen fandt sted den
02 /06 1868. Den engelske kanon viste sig klart overlegen, idet dens skud
gennembrød både en 178 mm og en 203 mm tyk panserplade, medens den
tyske kanon ikke klarede at gennembryde nogen af dem. Dette resultat blev
tilskrevet de engelske projektilers bedre form, de tyske projektilers tunge
blykappe og dybe indskæringer til denne samt den engelske kanons højere
begyndelseshastighed - 404 mod 351 m /sek.
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Der var i Preussen delte meninger om mulighederne for at bringe det
svære skyts fra Krupp til at funktionere tilfredsstillende, og specielt i marinen
fandtes fortalere for forladeskytset. Den fællesvæms artilleriforsøgskommission holdt imidlertid stædigt fast ved den en gang valgte linie, bagladeprincippet, og krigs- og marineministeren indrømmede de preussiske myndigheder, kanonfabrikanten Krupp og ammunitionsfabrikanten Gruson 6 uger til
at løse problemerne.
Den 07 /07 og 04 /08 1868 afholdtes atter sammenlignende forsøg med
den preussiske 24 cm bagladekanon og den engelske 9 inch forladekanon.
Endvidere blev en ny 21 cm kanon prøveskudt. Begge kanoner fra Krupp
var nu opbygget som ringkanoner og forsynet med Krupps rundkilemekanisme med Broadwell's tætring. Drivladningerne øgedes, og der indførtes
det mere langsomt brændende prismatiske krudt. Herved øgedes begyndelseshastigheden ved 24 cm kanonen fra 354 m /sek. til 394,5 m /sek.
Endelig tilspidsedes projektilernes forPart, og deres tyngende og generende blykapper reduceredes i omfang. Som følge af disse foranstaltninger
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viste de preussiske kanoner sig at være de engelske overlegne, og valget
mellem bagladesystemet og forladesystemet faldt i Preussen nok en gang
ud til fordel for det førstnævnte."
I 1869 fastsatte Marineministeriet følgende vedr. kalibre i flådens armering:
Panserfregatterne:
24 cm og 21 cm kanoner.
Kommende tårnskibe: 26 cm kanoner i tårnene og
17 cm kanoner som stævn- og hækskyts.
Lukkede korvetter:
Dels 17 cm, dels 15 cm kanoner.
Store kanonbåde:
15 cm og 12 cm kanoner.
Mindre kanonbåde:
12 cm og 8 cm kanoner,"

4. Storbritannien
I Storbritannien var den våbentekniske udvikling i hæren og flåden nært
sammenfaldende, idet der fremstilledes kanoner til begge værn dels af the
Royal Gun Factory i Woolwich, dels af privat ejede våbenfabrikker og værksteder.
Den første riflede kanon, der efter den kortvarige brug af Lancaster's kanoner i Krimkrigen blev antaget til tjeneste i England, var Armstrong's riflede bagladekanon. Ogs å dens konstruktion var et resultat af Krimkrigen.
Det fortælles, at den engelske fabrikant William George Armstrong (18101900) i 1854 læste i avisen om to engelske 18 pdr. kanoner, der havde spillet en afgørende rolle ved Inkerman. Ved en overmenneskelig indsats var
det lykkedes at slæbe disse to kanoner frem, således at de kunne bringe et
russisk batteri til tavshed. William Armstrong blev slået af forskellen mellem
den moderne tekniks muligheder, og det gamle, tunge støbejernsskyts, som
da stadigt anvendtes. Han gik straks i gang med at tegne en kompakt, riflet
feltkanon. I december forelagde han sit udkast for krigsministeren, the
Duke of Newcastle, og allerede samme måned modtog han en ordre på 6
stk. af de nye kanoner," Godt 6 m åneder senere havde hans fabrik i Elswick

Profilafriffelgangi riJlingssystem i Annstrong's bagladekanoner. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, TM).
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An ll.'it1VlIg's bagladekasum. (Tegnet afKirsten Yde-Ander.sen, TM).

ved Newcastle fremstillet et prototype eksemplar af en 3 pdr. riflet kanon
bygget op af et kærnerør af stål omlagt med smedejernsstænger, der var rullet op i spiral, pålagt i hvidglødende tilstand under spænding og svejset
sammen til hule cylindre (coils). Stålkærnerøret, der var vanskeligt at tilvirke, og en overgang blev anset for upålideligt, erstattedes i den næste forsøgskanon , som var en 12 pdr., af et kærnerør af smedejern. Disse kanoner,
der var udstyret med bagladernekanisme, var konstrueret til efter forceringsprincippet at udskyde projektiler omlagt med en blykappe som
føringsmiddel. Løbet var riflet med mange sm å riffelgange, hvis antal varierede med kaliberet.
På Armstrong's bagladekanon var løbet ved bagenden givet en større diameter og fors ynet med skruegange for en svær stødbundskrue af stål, der
var gennemboret og tillod , at projektil og drivladning bagfra gennem
skruen kunne føres ind i kammeret. Skruen kunne drejes ved hjælp af et
håndtag. Løbet lukkedes bagtil af en løs stødbund (vent piece) , som førtes
ned gennem et firkantet hul foroven i kanonen foran stødbundskruen. Når
denne blev skruet an , pressedes stødbunden mod enden af kammeret.
Stødbunden bar på sin bagside en lav cylinder, der, når stødbundskruen
drejedes frem, trådte ind i skruens hulrum, således at den holdtes på plads
under skuddet. På forsiden havde stødbunden en lille afkortet kegle, som
trådte ind i kammerets bageste åb ning. I dens rand var anbragt en tætring
af kobber. Fænghullet var boret gennem den løse stødbund. Når kanonen
skulle lades, løsnedes stødbundskruen, og stødbunden løftedes op ved
hjælp af håndtag. Når den var ladt, isattes stødbunden. og stødbunden sattes an ved hjælp af stødbundskruen."
Ved prøveskydning med 1 stk. 18 pdr. Armstrongkanon i 1858 demonstreredes, at den på 1000 yds. i hvert skud traf et mål, som en tilsvarende
glatløbet kanon kun ramte i 1 af 57 skud." Her var tale om en revolutionerende udvikling i forhold til det hidtidige, primitive forladeskyts, og de opnåede resultater vakte vid opsigt. En af parlamentet i 1858 nedsat komite fik
til opgave at vurdere de forskellige riflede kanonsystemer, der da fandtes."
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Det var karakteristisk for den allerede i midten af det 19de århundrede
højt udviklede britiske industri, at mange private, i de fleste tilfælde civile
konstruktører og fabrikanter tog ideen om riflet skyts op, og der fremkom
talrige projekter og forslag. Der kan foruden Laneaster og Armstrong nævnes navne som Clay, Blakely, Britten, Irwing, Lawrenze, Lynall Thomas,
Scott, Vandeleur og Whitworth.
De på Shoeburyness afholdte skydeforsøg, som bl.a. omfattede skyts af en
del af disse herrers konstruktioner samt Wahrendorffs system viste, at der i
realiteten kun kunne være tale om et valg mellem skyts konstrueret af
William Armstrong og Joseph Whitworth (1803-1887).
Whitworth havde fra 1857 på sin fabrik i Manchester konstrueret bagladekanoner. Disse var karakteristiske ved deres helt specielle "rifling", der ligesom Lancaster's system var af kategorien "formgivet snoet løb med dertil
i form svarende projektiler". Whitworth's riflede bagladekanon bestod af et
hovedstykke og et bundstykke. Hovedstykket var smedet af homogent jern
(finkornsjern) , der nærmede sig stål i styrke og hårdhed, men lod sig behandle som smedejern. Løbet havde i tværsnit form som en regulær sekskant med afrundede hjørner. Riflingens snoning (stigning ca. 20 kalibre)
var næsten dobbelt så stor som i Armstrongs kanoner. Projektilerne var tilsvarende sekskantede og fremstillet med stor nøjagtighed, således at der
kun blevet meget lille spillerum. Da der ikke var noget egentligt kammer,
kunne der benyttes projektiler af varierende længde. Normalt benyttedes
projektiler, hvis længde var noget over tre gange diameteren. Den betydelige vægt i forhold til kaliberet medvirkede til en betydelig rækning.
Eksempelvis opnåedes med den 3 pdr./l 12 inch kanon en skudvidde på ca.
9.000 m ved 35" elevation. Disse lange projektiler havde også en betydelig
gennemtrængningsevne. Krudtladningen var anbragt i en kardus af blik,
der passede nøjagtigt tilløbet. Kanoner af større kaliber var opbygget med
omlagte ringe. Hovedstykkets bagende var forsynet med et ydre gevind,
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hvori bundstykket iskruedes. Bundstykket var udformet som en kapsel, der
sluttede om hovedstykkets bagende. Når bundstykket var skruet ud til sin
bagerste stilling, kunne det svinges fri afladehuIIet. FænghuIIet var anbragt
i bundstykket. Disse kanoner kunne ogs å benyttes som forladekanoner,"
Det var kanoner af denne type, Danmark købte i 1860.
Resultatet af de sammenlignende skydeforsøg i 1858 blev, at valget i
Storbritannien faldt på Armstrong's kanoner, der på det tidspunkt blev anset for at være alle andre overlegne, både hvad angik nøjagtighed, slagkraft
og holdbarhed. Whitworth's kanoner var på dette tidspunkt ikke fuldt udviklede. I januar 1859 indgik regeringen ikke alene kontrakt med Armstrong's nyetablerede Elswick Ordnance Company om levering af Armstrong's bagladeskyts, men iværksatte også selv produktion af dette skyts på
the Royal Arsenal i Woolwich . Armstrong overdrog sine patenter på det riflede bagladeskyts til regeringen og blev i februar 1859 udnævnt til Engineer of Royal Ordnance. Samme år blev han "knighted" og i november ansat som Superintendent Royal Gun Factories. Kontrakten med Elswick
Ordnance Company udløb i 1863, hvorefter levering af skyts til flåden og
hæren alene skete fra Woolwich." Sir William Armstrong udtrådte i 1863 af
regeringens tjeneste.
I alt leveredes til flåden og hæren følgende antal armstrongske bagladekanoner:"
Skruernekanisme:

I alt:

7
40
20
12
9
Q

inch
pdr.
pdr.
pdr.
pdr.
pdr.

959
1.013
312
701
266
98
3.349

stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
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Kilemekanisme:
I alt:
Totalt:

64 pdr.
40 pdr.

101
52
153
3.502

stk.
stk.
stk.
stk.

For perioden 1859-1863 beløb den samlede udgift til anskaffelse af riflede
bagladekanoner af Armstrongs konstruktion sig til den efter datidens forhold anseelige sum af E 2.539.548 . ~4
Ligesom i andre lande bestræbte man sig også i Storbritannien på at oprifle eksisterende, glatløbet skyts. Fra 1855 til 1863 ble v der gjort flere forsøg med støbejernskanoner, der på den bageste del blev omlagt med smedejernsringe, uden at der opnåedes tilfredsstillende resultater. I 1863 foreslog daværende kaptajn W.Palliser (1830-1892), at de glatløbede støbejernskanoner udboredes og forstærkedes ved indføring i løbet af en smedejernsforing, der ved skydning med stor ladning pressedes på plads. Efter en
lang række forsøg, der strakte sig til 1868, godkendtes metoden . Indtil 1871
blev til de to værn i alt 1.100 stk. 32 pdr., 64 pdr. og 8-inch glatløbede kanoner på denne måde omdannet til riflede forladekanoner,"

Bundskruemekanisme til 6 pdr. 3 aot. armstrongsk bagiadekanon. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, TIIt/).
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I England blev der også gjort forsøg med stål som kanonmateriale. I 1855
prøvedes således en støbestålskanon fra Krupp. Den sprængtes imidlertid
på skydebanen , og så sent som i 1872 kunne man i den britiske faglitteratur
læse: "As for steel its uncertain character renders it a dangerous material
for large guns, and gunners would do well not to trust it until greater improvements take place in its manufacture"."
Del britiske landartilleri
Efter beslutningen i 1859 om at indføre de armstrongske bagladekanoner
ved hærens artilleri anskaffedes først og fremmest 12 pdr. feltkanoner, men
derefter også bl.a. positions- og belejringsskyts af sværere kaliber op til 7
inch. De nye riflede kanoner var bedre og, som tidligere anført, især nøjagtigere skydende end de tilsvarende glatløbede; men de var ikke uden problemer. De viste sig besværlige at vedligeholde, og mekanismen havde en
tendens til at havarere. Disse feltkanoner blev første gang prøvet i kamp i
1860 i Kina og i 1861 på New Zealand, hvor de ifølge de foreliggende rapporter virkede tilfredsstillende. Der var imidlertid en udbredt opfattelse af,
at riflede forladekanoner ville være at foretrække. Det anførtes f.eks., at de
mangeriflede bagladekanoner med deres blyklædte projektiler og komplicerede mekanismer var mindre egnede til at møde krigens vilkår end forladekanonerne. Forladekanonerne var lette at betjene, kunne opnå en tilfredsstillende skudhastighed, og var billigere i anskaffelse end bagladekanonerne
og den dertil hørende ammunition.
I 1866 foreslog en komite sammensat af erfarne artilleriofficerer, at der til
artilleriet indførtes forladekanoner, som de anså for at svare til bagladekanonerne, for så vidt angik rækning og nøjagtighed, og for at være disse
overlegne i enkelthed og funktionsduelighed." I 1870 anbefalede en ny komite af artilleriofficerer atter forladeprincippet. I denne forbindelse påpegedes bl.a brandrørsproblemet. Ved forladekanonerne blevet almindeligt
træbrandrør takket være spillerummet umiddelbart antændt ved udskuddet. Ved bagladekanonerne, hvor der ikke var spillerum, krævedes et mekanisk brandrør forsynet med detonator. Sådanne brandrør havde vist sig
upålidelige og meget følsomme over for klimatiske forhold. Den britiske
hær vendte nu tilbage til forladeskyts, og så sent som i 1878 introduceredes
i feltartilleriet en ny 13 pdr. riflet forladekanon."
Del britiske seartilleri
I vinteren 1858-1859 besluttede admiralitetet efter indstilling fra chefen for
artilleriskoleskibet HMS EXCELLENT at indføre armstrongske kanoner
som fartøjsskyts, og i 1860 introduceredes de første af et stort antal 40 pdr.
(4,75 inch) riflede bagladekanoner til afløsning af de 32 pdr. kuglekano-
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ner, der var den almindeligt anvendte batterikanon om bord. I 1861 indførtes Armstrongs 7 inch, der var beregnet ti! afløsning af den 68 pdr. 95
cwt glatløbede kuglekanon." Forsøgsskydninger viste, at be gyndelseshastigheden for disse riflede kanoner var mindre end selv for den 32 pdr. glatløbede kuglekanon, og end ikke den 7 inch armstrongske kanon var i stand
til med jernprojekti! at gennemskyde den 4 Y~ inch jernplade, som var det
gængse panser på det tidspunkt. Ved forsøgsskydning i 1861 viste den
gamle 68 pdr. glatløbede kanon sig på klods hold (200 yds.) at have bedre
panserbrydende egenskaber end Armstrongs 7 inch 82 cwt, riflede bagi adekanon.
Marinen var ikke begejstret for Armstrongs bagladesystem. Man fandt, at
det løse stødbundstykke i betjeningsmæssig henseende var upraktisk. Det
viste sig da også efterhånden, at netop stødbunden var mekanismens svaghed, idet den under skydning ofte blev slået i stykker eller kastet i vejret.
Også tætningen var mangelfuld. Armstrong konstruerede derfor i 1860 en
40 pdr. (4,75 inch) bagladekanon med vandret kilemekanisme til flåden .
Der fremstilledes imidlertid kun 52 stk. af denne model, og den fandt ikke
større anvendelse.
r august 1863 var 5 britiske skibe i aktion ved Kagosima i Japan. Såvel de
40 pdr. som de 7 inch armstrongske bagladekanoner skød på afstand 4000
yds. med stor præcision; men der forekom mange havarier og affyringssvigt. Bl.a. som følge af disse erfaringer, udgik de riflede bagladekanoner få
år senere af flådens armering."
Med fremkomsten omkring 1860 af egentlige panserskibe, det franske
GLOrRE og HMS WARRIOR, var behovet for panserbrydende skyts ubestrideligt. Da de 7 inch riflede bagladekanoner ikke slog til, og baglademekanismen havde vist sig uegnet til svært skyts, måtte andre veje søges.
Admiralitetet gik i første omgang ind for svære glatløbede kuglekanoner.
Efter omhygggelige forsøg fremstilledes i 1864 2 typer, dels en 9 inch, der
først anvendtes i PRINCE CONSORT (1864), dels en 10,5 inch kuglekanon,
som bl.a. installeredes i ROYAL SOVEREIGN (1864). Disse kanoner var konstrueret efter Armstrongs system for opbyggede kanoner med kærnerør omlagt med smedejernsringe (coils) . Der leveredes kun henholdsvis omkring 50
og ca. 20 stk., da det snart erkendtes, at der med øgede pansertykkelser ville
blive brug for endnu sværere skyts, og at svaret var riflede forladekanoner af
smedejern." Med stålkugle var den 9 inch glatløbede kanon på 200 yds. kun
lige netop i stand til at gennemskyde en 5 1/~ inch jemplade."
I perioden 1863-1865 afholdtes en lang række forsøg med henblik på at
finde frem til det rette fremtidige riflede skyts. De blev gennemført af en
komite, der ijuni 1861 blev nedsat for at vurdere forskellige konstruktioner
foresl ået af Armstrong og Whitworth. Forsøgene omfattede 12 pdr. og 70
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pdr. baglade- og forlade kanoner fra Armstrong og 12 pdr. og 70 pdr. forladekanoner med hexagonalt løb fra Whitworth. Armstrongs forladekanoner
var riflet efter shuntprincippet. Efter grundige undersøgelser og mange
skydninger kunne komiteen i august 1865 aflevere sin endelige rapport, i
hvilken Armstrongs riflede forladekanoner vurderedes som den bedste
løsning.
I overensstemmelse hermed indførtes nu i den britiske flåde svære riflede
forladekanoner af Armstrong's konstruktion med stålkærnerør omlagt med
smedejernseylindre (eoils). Som riflingssystem indførtes den franske marines nye system af 1864. Dette riflingssystem fik i sin engelske udformning
betegnelsen Woolwiehsystemet, og de nye forladekanoner kaldtes "Woolwich Guns".
Forud for beslutningen om at indføre det franske riflingssystem var der
blevet afholdt en konkurrence, hvor der blev skudt med et antal 7 ineh forladekanoner riflet efter forskellige kendte systemer:
Captain R.E.A.Seott's med 5 i profil skrånende riffelgange,
Mr. Lancaster's med ovale løb,
Messr.Jeffery & Brittten's, med 13 riffelgange,
Sir William Armstrong's shuntsystem og
den franske marines system af 1864.
Sidstnævnte system valgtes i 1865 på grund af den simple konstruktion af knasterne, riffelgangenes enkelte udformning og fordelene ved riffelgangenes
voksende (parabolske) snoning.
Allerede i 1864 havde flåden modtaget sin første riflede forladekanon af
smedejern. Det var den 64 pdr. (6,3 ineh) 64 cwt. Dette kaliber var valgt for
at muliggøre den fortsatte brug af 32 pds. kugler. Fra 1865 modtog flåden
derefter i raskt tempo svære panserbrydende. riflede forladekanoner af kalibre fra 8 ineh til 12,5 ineh. Med de tiltagende pansertykkelser øgedes stadigt kravene til skytset med hensyn til projektilvægt og dermed til kaliber.
Disse svære kanoner var kostbare at fremstille. Fra 1867 gennemførtes derfor en modifikation af Armstrong's system foresl ået af ingeniør R.S.Fraser,
der Val" ansat på the Royal Gun Factories. Han indførte tykkere, men færre
smedejernseylindre (eoils) og dermed en enklere opbygning og en billigere fremstilling af kanonen .
Det efterfølgende skema over britisk skibsskyts viser udviklingen i flåden
fra glatløbede forladekanoner over riflede bagladekanoner til riflede forladekanoner. M skemaet fremgår det klart, at de glatløbede kanoner havde
større begyndelseshastighed end periodens riflede kanoner. Med de riflede
forladekanoners voksende kalibre og stigende projektilvægte opn åedes
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imidlertid en øget gennemslagskraft i panser. Eksempelvis kan det anføres,
at medens den 68 pdr. glatløbede kanon ikke på 200 yds. afstand var i stand
til et gennembore en 5 inch (12,7 cm) jernplade, kunne den 10 inch riflede kanons projektil på 1.000 yds. gennembryde en 12 inch (30 ,5 cm) tyk
jernplade."
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5. AmerikasForenede Stater
I de år, hvor Armstrong konstruerede sit riflede bagladeskyts og franskmændene udviklede deres riflede forladeskyts , fremkom ogs å i USA forskellige typer af riflede kanoner konstrueret af folk som Chambers (1849),
Treadwell (1855), Dahlgren (1859) og Parrott (1861), og fra slutningen af
1850erne intensiverede de militære myndigheder forsøgene med riflet
skyts." Samtidig var man imidlertid godt i gang med at videreudvikle det
glatløbede skyts. Under den amerikanske borgerkrig 1861-1865 opstod behov for levering af store mængder af gennemprøvet og brugbart krigsmateriel. Dette kom til at præge den videre udvikling af artillerimateriellet både
i hæren og i flåden.
Det amerikanske landartilleri
Ved borgerkrigens udbrud var såvel Nord- som Sydstaternes landartilleri
naturligt nok udrustet med skyts af samme typer. Nordstaterne, der rådede
over langt den største del af USAs industrielle potentiel, form åede ret hurtigt at opbygge en overlegen artilleripark. For feltartilleriets vedkommende
omfattede den bl.a. den glatløbede 12 pdr. (4,62 inch) forladekanon af
bronze indført 1857 og benævnt "Napoleon". Den første større anskaffelse
af riflede kanoner fandt sted i 1861 , da der udleveredes ca. 300 stk . 3 inch
riflede forladekanoner af smedejern . Under krigen fremstilledes over 1.000
stk. af denne skytstype, som forblev i tjeneste til omkring år 1900. Uanset
denne kanons længere rækning var den 12 pdr. glatløbede kanon den foretrukne feltkanon . Dens rækning ansås for at være tilstrækkelig i det kuperede og ofte skovklædte terræn, hvor de fleste kamphandlinger fandt sted,
og dens skrå og kardæsker havde en større virkning mod fjendens personel
end de mindre 3 inch granater. Så sent som i 1863 bestod hovedparten af

15 ind! glatløbet forladekanon afRodmans konstruktion. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, Tlvl} .
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feltartilleret af glatløbet skyts. Nordstaternes hærstyrker udstyredes under
krigen endvidere med riflede 10, 20 og 30 pdr. feltkanoner og 100 og 200
pdr. belejringsskyts fremstillet af Robert Parrott (1804-1877), en tidligere
artilleriofficer, der i 1836-1867 først ledede og senere overtog West Point
støberiet. Hans kanoner var forladekanoner af støbejern om bagenden omlagt med smedejernsringe, der dannede en smedejernstrøje. Disse kanoner
var vel skydende, men specielt de svære modeller var ikke videre populære,
da de ved fortsat brug havde en tendens til at sprænges. De udmærkede sig
ved at være billige at fabrikere, og de anskaffedes i stort antal. Som armering af kystforterne anvendtes fortsat glatløbet skyts, der med indførelsen af
major Thomas Jackson Rodmans (1815-1877) svære støbejernsskyts nåede
toppunktet i sin udvikling. Rodman havde allerede i 1850erne udviklet et
nyt støbesystem. I stedet for som tidligere at støbe kanonerne massive og afkøle dem udefra, lod Rodman kanonerne støbe over hul kærne med afkøling indefra. Herved opnåedes at kanonrørets indre lag blev hårdere og
modstandsevnen styrket. Efter indførelsen af denne forbedrede fabrikationsmetode leveredes støbejernskanoner af kaliber 8, 10, 15 og 20 inch.
Sidstnævnte, som indførtes i 1864, udskød en ca. 500 kg tung kugle. En del
af Rodmans svære støbejernskanoner bevaredes helt frem til begyndelsen
af 1900-tallet, nogle med forsøgsvise bagladernekanismer," Rodmans støbernetode indførtes i bl.a. Frankrig og Sverige.
Da Sydstaterne indledte borgerkrigen, var artilleriet deres hærs svageste
våbenart. Artilleriparken omfattede 6 og 12 pdr. glatløbede feltkanoner
samt enkelte 3 inch riflede kanoner og nogle få Parrottkanoner. Den betydelige underlegenhed på dette område søgtes kompenseret ved import og
egen produktion. Indtil Nordstaternes blokade blev effektiv, indførtes fra
England en strøm af forskelligartet skyts. Sydstaterne kom således i besiddelse af kanoner leveret af Arrnstrong, Whitworth, Blakely og Clay. Den
største leverandør af hjemmefremstillet skyts var Treadgear Iron Works i
Richmond, der i krigsårene fabrikerede 1099 stk. skyts eller halvdelen af,
hvad der i alt blev produceret i Sydstaterne. Sydstaternes mest vellykkede,
riflede skytssystem var de af den unge søofficer,john M.Brooke, konstruerede kanoner, der svarede til Nordstaternes Parrottkanoner,"
Det amerikanske seartilleri

I 1850erne sigtede De Forenede Staters flåde, bl.a. inspireret af kommandør, senere kontreadmiral, John A.Dahlgren (1809-1870) , mod at armere
skibene med de sværest mulige granatkanoner, der kunne placeres i skibsraperter, og som kunne udskyde så tunge projektiler, som i praksis kunne
håndteres. Ingen anden flåde havde på dette tidspunkt så konsekvent som
den amerikanske armeret sine nye skibe med granatkanoner. Et eksempel
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Kontreadmiral Dahlgren foran en af sine suææriflede kanoner: (Navs Photo Brandt, U.S. Navy).

herpå var de fem store fregatter af MERRIMACK-klassen, der kontraheredes i 1854 og udelukkende armeredes med IX inch og X inch granatkanoner af Dahlgrens konstruktion. Disse skytstyper var naturligvis beregnet til
skydning mod træskibssider. I modsætning til almindelige granatkanoner
var de imidlertid konstrueret til også at kunne udskyde massive kugler. I"
Med udbruddet af borgerkrigen i 1861 kom USA til at opleve den første
krig, hvor kombinationen af dampmaskine, skrue, jernskrog, panser og
svært, panserbrydende skyts blev bragt i anvendelse. Flåden voksede i antal
skibe fra 90 i 1861 til 649 ved udgangen af 1864, og nye skibstyper fremkom, bl.a. Nordstaternes monitorer og Sydstaternes pansrede skibe."
Hermed opstod ogs å stigende krav til skibsskytset. De første monitorer armeredes med glatløbede XI inch kanoner af Dahlgrens konstruktion.
Senere kom XII og XV inch til. Der blev endog sat XX inch kanoner i produktion. Det anslås, at der under krigen iaIt fremstilledes 1.185 stk. IX
inch, 44 stk. X inch, 465 stk. XI inch, Il stk. XIII inch, 113 stk. XV inch og
1 stk. XX inch ." I 1861 indførtes riflede forladekanoner af Parrotts konstruktion i flåden, og i 1864 var antallet kommet op på 790 stk. eller godt en
femtedel af flådens samlede artilleriarmering. Beholdningen omfattede i
februar 1864 215 stk. 20 pdr. (3,67 inch), 250 stk. 30 pdr. (4,2 inch), 250
stk. 100 pdr. (6,4 inch) og 75 stk. 150 pdr. (8 inch). Disse kanoner var riflet
med højresnoede 0,1 inch dybe riffelgange med ensformig snoning.
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An tallet og stigningen af riffelgange varierede afhængig af kaliberet fra henholdsvis 5-11 og 10-23. Amerikanerne anvendte i deres riflede forladekanonel' hovedsagelig ekspansionsprincippet, der var kendt fra de riflede forladegeværer. Projektilerne var ved bunden forsynet med en kop af smedejern eller kobber eller med en blyring, der ved udskuddet udvidedes af gastrykket
og skar sig ind i riffelgangene, hvorved projektilet blev bragt i rotation.
Styringen af projektilet, der udelukkende fandt sted fra projektilets bagende,
kunne imidlertid ikke forhindre projektilet i at vakle under udskuddet, hvilket havde en negativ effekt på skudnøjagtigheden. Som ovenfor anført gav de
svære Parrottkanoner anledning til problemer. 11865 var af flådens samlede
beholdning på ca. 300 stk. 19 gået tabt ved sprængning i løbet."
Dahlgren havde som nævnt eksperimenteret med riflet skyts i 1850erne.
Hans konstruktioner blev imidlertid først sat i produktion i 1862 og 1863.
Det drejede sig især om 50 pdr. (5.1 inch) og 80 pdr. (6 inch) forladekanoner. Som med alt andet riflet skyts, der anvendtes i borgerkrigen, var der
også problemer med Dahlgrens riflede kanoner. Efter en sprængning om
bord i USN HETZEL under et angreb på Roanoke Island, blevet antal 80
pdr. riffelkanoner af Dahlgrens konstruktion taget ud af tjeneste.
Dahlgrens svære, glatløbede kanoner gav i modsætning hertil aldrig an ledning til vanskeligheder. Ikke en eneste IX eller XI inch kanon var under
borgerkrigen blevet sprængt ved skydning, og det var de glatløbede forladekanoner af støbejern, der kom til at udgøre flådens hovedvåben som
panserbrydende skyts under krigen og i de efterfølgende år. Når amerikanerne søgte at bekæmpe panser med enorme, glatløbede kanoner skyldtes
det bl.a. at man forventede at skulle føre kampen på kort afstand, på søen
på grund af den ringe mulighed for træfning på større afstand, ved kystbatterierne på grund af disses placering ved flodudløb og lign.
Sydstaternes flåde udrustedes med en blanding af forskelligartet amerikanske skyts og importerede kanoner fra Storbritannien leveret af bl.a.
Armstrong, Whitworth og Blakely. Ved erobringen i 1861 af flådens største
værft i Gosport, Virginia, kom Sydstatsfl åden bl.a i besiddelse af 1.195 svære
skibskanoner, herunder 52 stk. IX-inch Dahlgren . Desuden var man så heldig, at den dygtige, unge artilleriofficer John M.Brooke ved Virginias løsrivelse annullerede sin kontrakt med De Forenede Staters flåde og stillede
sig til rådighed for Sydstaterne. Han overtog ledelsen af søartilleriet og
konstruerede 32 pdr. og 10 og 11 inch glatløbede kanoner samt 6,4, 7 og 8
inch riflede forladekanoner af støbejern. Disse "Brooke rifles '', der i mangt
og meget mindede om Parrotts riflede kanoner, hævdedes at være
Sydstaternes kraftigste og nøjagtigst skydende kanon og det bedste våben
på begge sider i borgerkrigen."
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6. Sverige ogNorge
Uanset at både Wahrendorff og søofficeren Engstrom (1827-1916) på et
tidligt tidspunkt havde eksperimenteret med og udviklet riflet bagladeskyts,
valgte den svenske hær og den svenske marine at gå sine egne veje. Fra
1860erne var Finspong det eneste kanonstøberi i Sverige, idet Åkers
Styckebruk på dette tidspunkt var ophørt med at producere kanoner,"

Det svenske og norske landartilleri
I 1860 begyndte det svenske artilleris forsøg med riflede kanoner ved
Finspong Styckebruk. Det drejede sig her ligesom i flere andre lande først
og fremmest om at finde frem til den rette type af feltkanoner, idet indførelsen af længererækkende riflede geværer udgjorde en alvorlig trussel
mod det glatløbede feltartilleri. Disse forsøg videreførtes i 1861 ved Askrikefjården i nærheden af Waxholm og fortsattes endelig p å Ladugårdsgårdet i 1863. Samme år blev der på grundlag af disse forsøg samt
prøveskydninger i Norge efter forslag fra en svensk-norsk artillerikomite
fastsat kalibre for de to landes feltartilleri , nemlig 2,58 & 3,24 svenske decimaltommer svarende til 7,66 og 9,62 cm. Endvidere godkendtes en 2,25
tommer/6,68 cm kanon og en 4,1 tommer/12,2 cm belejringskanon. Disse
i 1863 indførte kanoner var forladekanoner af støbejern riflet efter det
franske landartilleris princip. De havde dog kun 3 højresnoede riffelgange
med ensformig snoning og stigning 40 kalibre. Projektilerne var forsynet
med 3 styreknaster, der gled i hver sin riffelgang. For at skabe støtte til projektilet under dets udfart gennem løbet fandtes ogs å 3 støtteknaster, der
under udskuddet gled mod felterne. M hensyn til ladningen fra mundingen var der til disse 3 knaster i løbet skåret 3 ikke så dybe gange parallelt
med riffelgangene. De 3 riffelganges profil var som ved det franske landartilleri modificeret efter samme princip, det winstrupske system, som anvendtes i Danmark, og senere vil blive nøjere beskrevet."
Det svenske og norskeseartilleri
Den svenske flådes første riflede kanon var en 2,25" (6,7 cm) forladekanon
L/22 M/1863, som bl.a. var beregnet til anvendelse som landgangskanon. I
1867 besluttedes det at overgå til riflede bagladekanoner udstyret med den
franske marines bundskruernekanisme. Med modelbetegnelsen M/1869 eller "system 69" indførtes derefter riflede bagladekanoner af kalibrene 27,4
cm, 24 cm og 16,7 cm. Disse kanoner fra Finspong var af støbejern forstærket med stålringe. Der fandtes dog ogs å en 12,2 cm riflet forladekanon
L/22 M/1873. 5Ii
Den norske flåde indledte i 1862 forsøg med en opriflet 24 pds. (155,1
mm) 60 ctr. L/19 støbejernskanon med 3 riffelgange. Disse forsøg førte til,
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Svensk 24 cm riflet vaglatlekanon M /69 fra Finspong Styrkebruk. (SjohistOlislm Museet, Stockholm).

at flere skibe udrustedes med sådant skyts. I 1865 indkøbtes i England 3 stk.
20,1 cm 153 ctr. riflede forladekanoner fra Armstrong bestående af stålkærnerør omlagt med smedejernscylindre." I perioden 1866-1872 anskaffedes
fire monitorer hver armeret med 2 stk 27 cm 370 /397 ctr, L/12,7 /13,8 riflede forladekanoner fra Armstrong med stålkærnerør omlagt med smedejernscylindre og placeret i drejet årne. '.. .

7. Afsluttende bemærkninger
Som en passende afslutning på denne oversigt over indførelsen og den indledende udvikling af det riflede skyts i Europa og U.S.A. skal her citeres en
udtalelse af den tidligere omtalte, fremtrædende amerikanske søartillerist,
Captain, senere Real' Admiral John A.Dahlgren, der i december 1862 om
det riflede skyts skrev:
"Et blik på de former, som denne art skyts har antaget i forskellige lande,
viser den store uoverensstemmelse, der hersker i problemets løsning, og vil
utvivlsomt vise, hvor vanskeligt det er at forene alle de nødvendige betingelser for et godt resultat i den samme kanon. Man vil for eksempel let se den
forskel, der er mellem Armstrongs og Whitworths kanoner, samt den franske canon raye; de er aldeles forskellige såvel i metallet, som i konstruktionen, projektilerne og brandrørene. Og medens ikke nogen krigsmagt er tilfreds med sit eget våben , synes heller ingen at misunde andre deres"."
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5. KAPITEL. INDFØRElSEN AF RIFLET SKYTS I DEN DANSKE FlÅDE

1. Rifling af espingoler
Ved beskrivelsen af det riflede skyts indførelse i flåden er det af hensyn til
kronologien naturligt først at nævne de riflede espingoler. Nok henregnedes de ofte til håndvåbnene; men de udgjorde en del af skibenes armering,
idet de var beregnet til om bord at kunne placeres i gafler anbragt på lønningen, således at de eksempelvis kunne benyttes til forsvar mod entring.
Dette datidens maskingevær havde som glatløbet våben været anvendt i flåden siden 1817. I løbet af 1850erne blev de imidlertid riflet efter bøssemageren Nicolaj Johan Lobnitz's metode. ' I 1857 var hele beholdningen på
235 stk. riflet." Flådens espingoler bestod af 3 piber samlet med 3 ringe.
Hver pibe kunne lades med 28 stk. 15 mm patroner. Ved mundingen var
anbragt en lås, hvortil 3 perkussionsfængrør var fæstnet. Når det yderste
projektil tændtes, fulgte skuddene efter hinanden med 1 '/~ sekunds mellemrum, idet ilden forplantedes fra en patron til den næste. l , 2 eller 3 piber kunne affyres ad gangen efter behag; men affyringen af patronerne fra
en tændt pibe kunne ikke standses, før alle patroner i piben var affyret."
Espingolerne indgik i skibenes armering helt frem til maj 1875. ~ De ses dog
aldrig at have spillet nogen nævneværdig rolle.

2. De indledende forsøg med riflede kanoner
Som i så mange andre lande var det ogs å i Danmark hæren, der først så et
behov for indførelse af riflet artilleri, og her som andet steds var det fodfolkets bevæbning med rifler, der satte udviklingen i gang. Håndvåbnenes
virksomme skudvidde blev med riflingens indførelse godt og vel fordoblet,
og det ville, som ogs å tidligere anført, blive muligt med geværer at beskyde
feltartilleriet på afstande, der var større end artilleriets kardæskskudvidde.
Udførlige rapporter om Wahrendorffs og Cavallis konstruktioner og forsøgsskydninger ved Åkers Styckebruk i Sverige tilgik også det danske artil-
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leri, der selv havde repræsentanter til stede ved nogle af disse skydninger,
f.eks. ved Wahrendorffs og Cavallis fælles forsøgsskydning med en riflet
bagladekanon i 1846." Efter den første slesvigske krig 1848-1850 kom
spørgsmålet om forsøg med riflet skyts frem i Danmark. 11851 nedsattes en
kommission til at foretage forsøg med anvendelsen af spidsprojektiler af
større kalibre, og i årene indtil 1860 prøvedes forskellige projektiler i en 6
pds. metalkanon (bronze) riflet efter Cavallis forslag med 2 og senere 4 riffelgange. Det undersøgtes også, om der ikke med særligt konstruerede projektiler udskudt af det eksisterende glatløbede skyts, kunne opnås samme
fordele som ved det riflede skyts. Disse forsøg skred bl.a. på grund af begrænsede ressourcer kun langsomt frem.
Da nyheden om det franske riflede feltartilleris overbevisende resultater
under felttoget i Italien i 1859 n åede til Danmark, indhentedes ved
Krigsministeriets foranledning de fornødne detailoplysninger om dette forladeskyts af system la Hitte. I 1860 nedsattes en kommission på fire artilleriofficerer til udførelse af forsøg med dette system. Forsøgene foretoges
indledningsvis med 3 pds. metalkanoner (bronzekanoner af Karl af
Hessens system 1766), der udboredes til 4 pds. og rifledes. Der afholdtes forsøg vedrørende riffelgangenes form og stigning, knasternes form, brandrørets anbringelse og ladningens størrelse. Projektilerne var cylinderogivale og på den cylindriske del for synet med 2 rækker knaster af zink, 6 i
hver række svarende til antallet af riffelgange. Under hensyn til krigsudsigterne i begyndelsen af 1861 afsluttedes forsøgene hurtigt, og ved oprifling
af til rådighed værende 3 pds. glatløbede metalkanoner lykkedes det at forsyne 4-6 batterier af feltartilleriet med riflet 4 pds. skyts af en anvendelig,
omend ikke særligt nøjagtigt skydende type .

3. Marinens første riflede kanoner
Efter Krimkrigen søgte også marinen bl.a. under udenlandstogter og ved
udsendelse af officerer til andre lande at holde sig ajour med udviklingen
af det riflede skyts. I efteråret 1857 indberettede daværende kommandørkaptajn C.E. van Dockum 7 således efter et besøg med fregatten NIELS
JUEL i Cherbourg om bl.a. den franske marines riflede skyts og indsendte
tegning og beskrivelse af en 16 cm riffelkanon med tilhørende ammunition. Kommandørkaptajnen fremhævede i sin rapport, at den franske marine syn tes stærkt optaget af indførelsen af riflet skyts og muligheden for at
beskytte skibssiderne medjernplader. Man øjnede mulighed for, at disse nyskabelser ville føre til nok en omvæltning af søkrigsførelsen." I december
samme år indsendte sekondløjtnant H.E.Bluhme,l' der i 1856-1859 gjorde
tjeneste i den franske flåde, en udførlig rapport om udviklingen af det rif-
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lede skyts i den franske marine. Ganske vist havde den franske regering bestemt ikke at offentliggøre oplysninger om dette skyts; men fra franske søofficerer havde han skaffet sig detaljerede oplysninger om rapporterne om
den franske marines forsøg i åren e fra 1851 til 1855, der førte til fremstillingen i 1855 af en serie riflede støbejernskanoner beregnet til indsættelse i
Krimkrigen. De var klar til afsendelse i 1856, men kom på grund af fredsslutningen ikke i anvendelse der. Han kunne også indberette, at der siden
da var gjort store fremskridt og opnået langt bedre resultater med riflede
kanoner. IO
I marts 1859 kunne kontreadmiral C.E. van Dockum, der på det tidspunkt var dansk gesandt i London, til marineministeren dels indberette, at
han fra Sir William Armstrong og admi ral Dundas fra det britiske admiralitet havde modtaget oplysninger om de armstrongske riflede bagladekanoner, dels hjemsende en artikel af 28/02 1859 i The Times, som trods de britiske myndigheders bestræbelser p å hemmeligholdelse, indeholdt en ret
detaljeret - og korrekt - beskrivelse af Armstrongs kanon konstruktion. II
Nogle dage senere modtog Marineministeriet fra gesandten i London en
ny avisartikel af 05/03 1859 , der refererede en tale af krigsministeren, ge-
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neral Sir W.Peel i det britiske parlament. Han havde påpeget de riflede bagladekanoners overlegenhed over de glatløbede kanoner, både for så vidt
angik rækning og nøjagtighed som vægt og begrænset størrelse af kanonbesætning. " I december 1859, beordrede Marineministeriet løjtnant
C.I.T.Carlsen, 1:I der netop da havde afsluttet videregående artilleriuddannelse ved den militære højskole, til at foretage en tjenesterejse på l år til
Belgien, Frankrig og England for at studere disse landes artilleri, specielt
det riflede skyts med tilhørende affu tager og ammunition, samt undersøge
i hvilket omfang riflede kanoner indgik i deres skibes armering. "

De tohituiorthske kanoner
Omtrent samtidig med at landartilleriet i 1860 begyndte at eksperimentere
med det franske landartilleris riflingssytem 1858, tog Marineministeriet de
første skridt til indførelse af riflet skyts i flåden . Det var Orlogsværftets engelskfødte maskininspektør W.Wain, '5 der gav stødet hertil. Han var i begyndelsen af 1860 på en tjenesterejse i England for at indhente oplysninger
om dobbeltcylindrede dampmaskinerier til den nye skruekorvet nr. 49
(DAGMAR). !!; Under dette ophold lykkedes det ham også at skaffe så fuldstændige oplysninger om de af]oseph Whitworth og Sir William Armstrong
konstruerede riflede bagladekanoner, at han mente, at han ville være i
stand til på Orlogsværftet at fremstille sådanne kanoner, forudsat at han fik
de nødvendige hjælpemidler til rådighed. Den 23/03 1860 indsendte direktøren for maskinvæsenet ved Orlogsværftet, kaptajn N.E.Tuxen 1i og
Wain til Marineministeriet en indberetning indeholdende en ret detaljeret
beskrivelse af de ovennævnte fabrikanters to kanonsystemer. Om Whitworth's system fremhævedes specielt, at disse kanoner foruden ved styrke,
varighed og lethed i behandling udmærkede sig ved rækning, skarpskydning og gennemtrængningsevne. Det anførtes endvidere, at der med den
beskrevne 12 pdr. kanon var opnået en skudhastighed på 4 skud på mindre
end 2~ minut, samt at disse kanoner ogs å kunne lades fra mundingen.
Sædvanlige forladekanoner ville således angiveligt kunne rifles efter
Whitworth's system, ligesom bagladekanonerne ville kunne betjenes på
denne m åde, hvis bundstykkets mekanisme skulle komme i uorden.
Konkluderende anførtes: "De to her beskrevne arter af kanoner er således
begge riflede og bestemt til bagladning, og de er begge smedet. Fabrikationsmåden er imidlertid helt forskellig, og navnlig adskiller de sig fra hinanden ved riflernes form, og ved at Whitworth 's projektiler er tildannet efter riflerne, medens Armstrong's er omgivet af blødt metal, hvori riflerne
danner sig under skydningen. De er også forskellige fra hinanden i måden,
hvorpå bagenden lukkes, og kanonens ladning iværksættes. Men dette er
ingen principforskel, da disse metoder kunne ombyttes uden at forandre
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det egentlige ledende princip. Hvert system har sine fordele , dog synes
Whitworth at udmærke sig ved lethed i udførelse og mangfoldighed i anvendelse, så at vi formener, at dette system fortrinsvis bør komme i betragtning ved de første forsøg, som vi tillader os at h åbe snart må blive anstillet
her. Vi nærer ingen tvivl om, at forarbejdningen af denne art kanoner må
kunne foretages her med held; men vi skal dog tillade os at foresl å, at en kanon af 12 pdr. kaliber søges anskaffet fra Whitworth til prøve, da der derved
kunne gennemføres værdifulde forsøg, navnlig med hensyn til projektilernes bedste form, medens forberedelser kunne træffes til at oprette et
særligt værksted, som vil være nødvendigt til fabrikation af skytset".
Det kan nok undre, at det i forbindelse med afvejningen af de to kanonsystemer ikke nævnes, at den britiske regering efter en række sammenlignende forsøgsskydninger, hvor ogs å Whitworth's system prøvedes, i januar
1859 ikke alene havde indgået kontrakt med Armstrong om levering af bagladeskyts, men ogs å selv iværksat fabrikation af dette på the Royal Arsenal i
Woolwich og ansat William Armstrong som Superintendent Royal Gun
Factories, hvilket som ovenfor anført var Marineministeriet bekendt p å
dette tidspunkt.
Den ovennævnte rapport førte umiddelbart til, at Marineministeriet beordrede Wain til at rejse til England for hos Whitworth & Co. i Manchester
at bestille et sæt maskiner til fremstilling af kanoner af Whitworth's konstruktion samt om muligt en kanon og en riffel. Wain medbragte tegninger
af de danske 18 og 30 pds. glatløbede forladekanoner med henblik p å at
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På dette tidspunkt kom løjtnant Carlsen ind i billedet. Allerede den
28/06 1860 havde han fra Toulon rapporteret, at vurderingen i Frankrig af
Whitworth's og Armstrong's riflede bagladekanoner var, at nok var de bemærkelsesværdige, for så vidt angik rækning og skudsikkerhed; men at der
var lagt alt for stor vægt herpå i forhold til andre praktiske forhold. Efter
Carlsens opfattelse var den franske marines riflede 30 pds. forladekanon af
støbejern forstærket med stålringe langt at foretrække. Han kunne i øvrigt
tilføje, at franskmændene havde større tillid til Armstrong's system end til
det whitworthske. Den 30/08 1860, da han var blevet bekendt med den
danske bestilling af materiel fra Whitworth, indsendte han fra Antwerpen
en fyldig rapport om riflede kanoner. Det havde oprindelig været hans hensigt først at indsende rapport om riflet skyts, efter at han i England havde
haft lejlighed til selv at få et nærmere kendskab til Armstrong's og Whitworth's kanoner; men orienteret om situationen hjemme ans å han det for
sin pligt snarest muligt i detaljer at underrette Marineministeriet om den
franske marines så godt som ukendte system, således at ministeriet kunne
blive bekendt med disse kanoner, deres ydeevne og pris. Han fremhævede,
at han var tilhænger af det franske system fremfor det whitworthske bl.a. ud
fra følgende betragtninger:

1. Det gjaldt om hurtigt at skaffe brugbare riflede kanoner til veje i
stort tal.
2. Den forestående ændring af artillerimateriellet ville stille store
fordringer til marinens kræfter, der allerede var overanstrengt
ved dampens indførelse.
3. De systemer, der nu indførtes i forskellige lande, måtte forventes efter få år at blive fortrængt af nye og bedre.
Efter studieopholdet i England indsendte Carlsen den 09/11 1860 sin afsluttende rapport om det engelske riflede skyts. Indledningsvis henledte
han Marineministeriets opmærksomhed på referatet af en diskussion i The
Institution ofCivil Engineers i begyndelsen af 1860, hvor opfinderen af den
med tr åd omlagte, opbyggede kanon, ingeniøren James Atkinson Longridge, havde holdt et foredrag om kanonkonstruktion, og hvor spørgsmålet
om engelske, riflede kanoner efterfølgende var blevet drøftet med deltagelse af mange af de kendte engelske kanonkonstruktører og fabrikanter,
bl.a. Sir William Armstrong, mr. Joseph Whitworth, kaptajn T.A.Blakely, mr.
Clay og mr. Lancaster. Efter Carlsens opfattelse bekræftede denne diskussion hans tidligere fremførte synspunkter. Admiral van Dockum, der i sin
periode som dansk gesandt i London havde overværet diskussionen eller
en del af den, havde ved sin hjemrejse medbragt det trykte referat, som i
øvrigt åre t efter også blev udgivet på tysk.~7
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Carlsen havde haft lejlighed til skriftligt at stille mr. Whitworth en række
spørgsmål om hans skyts og blev indbudt til at overvære prøveskydning
med hans 12 pdr. kanon. Det lykkedes også Carlsen - uinviteret -at være til
stede ved en mislykket skydning med en 80 pdr. bagladekanon. Efter
Carlsens opfattelse forel å der intet bevis for de whitworthske kanoners
holdbarhed, idet de aldrig havde været forsøgt sprængt. Han stillede
spørgsmål om bagladernekan ismen, hvis brugbarhed beroede p å en skrues
nøjagtighed og renh ed, overhovedet kunne anvendes om bord, hvor skytset
i høj grad var udsat for fugtighed og dermed rustdannelse. Carlsen anså
endvidere det paragonale løbsgennemsnit, der var karakteristisk for
Whitworth 's kanoner, for at være et tvivlsomt riflingssystem. Nok undgik
man , at projektilerne skulle beklædes med et blødere materiale eller forsynes med knaster, og nok kunne projektilerne tilvirkes således, at spillerum
næsten blev undgået med stor skudnøjagtighed til følge; men rust og forslamning ville kræve et vist spillerum. Carlsen mente, at denne riflingsmetode nok havde større teoretisk end praktisk værdi.
Det var Carlsens opfattelse, at det whitworthske sytem var kompliceret,
ville vise sig upraktisk ombord og let være udsat for at blive utjenstdygtigt.
Det var derfor et spørgsmål, om marinen ikke ville være bedre tjent med
det franske end det mange gange dyrere whitworthske system. Han sp åede,
at "gennem alt hvad jeg har læst og hørt, er jeg kommet til den anskuelse,
at både Armstrong's og Whitworth's kanoner vil komme til at dele skæbne
med Lancaster's - og det m åske i en nær fremtid". Tiden skulle vise, at han,
for så vidt angik disse fabrikanters bagladekanoner og Whitworth's kanoner
i det hele taget, skulle få ret.
Med hensyn til at oprifle eksisterende forlade kanoner af støbejern efter
Whitworth's system anførte Carlsen , at mr. Whitworth på det bestemteste
havde frarådet dette . Forsøgte man alligevel, ville af hensyn til kanon materialet, alt hvad der var karakteristisk ved det whitworthske system falde bort.
I stedet for hans stærke snoning måtte man vælge en ringere, i stedet for et
langt projektil med lille diameter, m åtte man vælge et kort projektil af stor
diameter, i stedet for en stor krudtladning måtte en lille anvendes, og endelig måtte det polygonale gennemsnit øges til et større antal sider og et
større spillerum accepteres med risiko for forkiling til følge, noget der var
bekendt fra Lancaster's kanoner.
I september 1860 blev konstruktions- og regleringskommissionen inddraget i overvejelserne om indførelse af riflet skyts, idet Marineministeriet dels
orienterede om kontrakten med Whitworth, dels udbad sig en udtalelse om
løjtnant Carlsens rapport af 30 /08 indsendt efter hans ophold i Frankrig.
Baseret på oplysningerne om den franske marines forsøg anbefalede kommissionen , at der .sn arest muligt iværksattes forsøg med 18 pds. 40 ctr. ka-
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noner riflet og forstærket med stålringe. Kommissionen pegede på disse kanoner, fordi de var ved at komme i overskud, efterhånden som ældre sejlskibe udgik, og fordi de som riflet skyts viIle kunne anve ndes i korvetter og
fregatter, der sædvanligvis var armeret med 30 pds. kuglekanoner af samme
vægt. Kommissionen fremhævede i denne forbindelse en riflet 18 pds. kanons overlegenhed over en tilsvarende glatløbet. Endvidere anførtes, at der
kunne tilvejebringes 4-5 omdannede riffelkanoner for prisen for en whitworthsk kanon, og at det på grund af disses høje pris måtte anses for umuligt på kort tid på denne måde at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal riflede
kanoner af passende størrelse til flådens armering. Under henvisning til, at
der i længere tid havde været afholdt forsøg med riflet skyts ved landartiIleriet, anbefalede kommissionen endvidere , at kommende forsøg med riflede kanoner udførtes af de to etater (værn) i forening."
Den 07/121860 meddelte Marineministeriet chefen for Orlogsværftet, at
maskinerne var ankommet fra England, og at maskininspektør Wain skulle
gå i gang med opstillingen, således at de beordrede kanoner kunne fremstiIles, så snart homogenjernet var ankommet." Samtidig ankom den ene af
de to hos Whitworth bestilte kanoner.
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Sotojmester; ka/J/ajll O. de Fine Skibs/ed.
(Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk Atelier) .

På dette tidspunkt var det øjensynligt Marineministeriet magtpåliggende
at fremme anskaffelsen af riflet skyts til flåden. Det besluttedes at nedsætte
en kommission til bedømmelse af de whitworthske kanoner under forsæde
af kontreadmiral C.E. van Dockum og med deltagelse af Søtøjmester
Skibsted, maskininspektør Wain og kaptajnløjtnant Carlsen , der efter sin
hjemkomst fra England i november 1860 var tiltrådt som Undertøjmester,
samt tre artilleriofficerer fra hæren . De sidstes deltagelse skete ud fra
Marineministeriets ønske om , at der i det vigtige spørgsm ål om tilvejebringel sen af riflet skyts sikredes koordination mellem de to etater jfr. konstruktions- og regleringskommissionens anbefaling. Efter Krigsministeriets bestemmelse indtrådte majorerne Boeck og de jonquieres" og kaptajn Bjerring
i kommissionen . Marineministeriet fremhævede i kommissoriet, at det var
af største vigtighed snarest at fastsl å, hvilken slags riflet skyts, det ville være
hensigtsmæssigt at anskaffe eller tilvej eb ringe. Det blev pålagt kommissionen at besigtige den fra Whitworth modtagne kanon og foretage omfattende prøver med den, dens tilbehør og am m u n itio n m.m. sammenlignet
med flådens glatløbede skyts."
Kommission ens første reaktion var den 17/12 1860 at foresl å, at der foruden sammenligning med glatløbet skyts også gennemførtes sammenlig-
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nende forsøg med forladeskyts opriflet såvel efter det franske som efter
Whitworth's system. På dette tidspunkt var der allerede forhandlinger i
gang med fabriksejer Anker Heegaard i Frederiksværk (1815-1893) om oprifling af ældre kanoner. Marineministeriet kunne derfor hurtigt træffe aftale med Anker Heegaard om, at han skulle rifle l stk. 30 pds. (162,3 mm)
og 2 stk. 18 pds. (139 mm) glatløbede kuglekanoner og belægge dem med
stålringe efter den franske marines system 1858. Ministeriet havde allerede
i sommeren 1860 bifaldet, at en 18 pds. kanon forsøgtes riflet efter Whitworth's system ." Dette sidste gennemførtes dog aldrig.
I februar 1861 modtog Marineministeriet et tilbud fra Whitworth på levering af riflede for- og bagladekanoner og bad kommissionen om en udtalelse . Tilbuddet omfattede følgende kanoner hver leveret med 100 skud:
Kaliber:
32 pdr.
80 pdr.

Bagladekanon:
Pris 563 pund
Pris 900 pund

Forladekanon:
Pris 483 pund
Pris 750 pund

Kommissionen svarede, at den fandt priserne så høje, at der ikke kunne
være tale om køb, før de kommende forsøg havde givet tilstrækkeligt
grundlag for bedømmelsen af den slags skyts. Skulle bagladesystemet vise
sig praktisk brugbart, ville fordelene i forhold til forladesystemet dog nok
opveje prisforskellen."
Også fra andre engelske fabrikanter indløb der tilbud om levering af riflet skyts. Grosserer C.K.Hansen, København, kunne således tilbyde riflede
kanoner af Armstrong's og Clay's systemer, og fra England modtog
Marineministeriet brochure angående Bashley Britten's system af riflede
forladekanoner. Kommissionens holdning var i denne forbindelse, at man
burde afvente resultatet af prøverne med de whitworthske kanoner,"
Da begge de whitworthske kanoner var ankommet fra England, og Wain
havde ammunitionen klar, indledtes i marts 1861 skydeforsøgene på
Amager. Først foretoges ladningsbestemmelse for såvel den 30/6 pds. som
den 18/4 pds. Ladningerne fastsattes til henholdsvis 4 Y~ og 3 pd., hvilket
svarede til fabrikantens forskrifter. Der gennemførtes derefter i løbet af de
første 3 uger af april 1861 en række skudserier for indskydning af de to kanoner,"
Den 18/04 1861 sprængtes den 30 /6 pds. kanon ved det 121. skud.
Konstabel JKlein blev dræbt på stedet, og kaptajnløjtnant Carlsen og tre
konstabler blev såret, Carlsen så alvorligt at han den 01/05 1861 afgik ved
døden. Kanonen var revnet langs hele bagstykket i et næsten vertikalt snit
og skilt i to stykker, hvoraf det venstre var kastet ca. 10 m bagud. Baglademekanismen syntes kun beskadiget, fordi kanonen var sprængt.
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Kommissionens efterfølgende undersøgelser og indberetning til søetatens
kombinerede ret konkluderede, at sprængningen sandsynligvis skyldtes en
fabrikationsfejl i kanonmaterialet. og muligvis at den af fabrikanten anbefalede ladning havde været for stor i forhold til kanonens konstruktion.
Den 23/05 1861 meddelte Marineministeriet kommissionen, at det, efter at
udskrift af de af søetatens kombinerede ret foretagne forhør havde været
forelagt søetatens generalauditør til udtalelse, ikke fandt anledning til at foretage videre i sagen ad retslig vej."
Umiddelbart efter ulykken indberettede kommissionen til Marineministeriet, at den anså det for uforsvarligt at fortsætte forsøgene med den
18/4 pds. whitworthske kanon , før der ved passende blendering på skydepladsen på Amager var skabt sikkerhed for betjeningsmandskabet. Dette bifaldtes af ministeriet, der lovede at foranstalte dækning tilvejebragt. "
Det skulle imidlertid vare helt til slutningen af september 1861, før denne
dækning var klar, og skydningerne med bl.a. den 18/4 pds. bagladekanon
kunne påbegyndes. Med en reduceret ladning på 1/8 projektilvægt, d.v.s.
2,25 pd., opnåedes en rækning med 3° elevation på ca. 1.100 m og med 5°
elevation 1.740 m. I løbet af vinteren 1861-1862 gennemførte landartilleriet, der ogs å havde modtaget tilbud fra Whitworth, omfattende prøveskydninger med denne kanon.
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I december 1861 modtog Marineministeriet mr. Whitworth 's udtalelse
om den mulige årsag til kanonsprængningen. Han mente, at grunden
kunne være, dels at der under de umiddelbart forudgående skud kunne
have været mellemrum mellem ladning og projektil med eksplosion og beskadigelse af kærnerøret til følge , dels en for stor hårdhed af kærnerørets
materiale. Kommissionens kommentar var, at man fremdeles fandt at revnedannelse var den mest sandsynlige årsag; men selvom mr. Whitworth
havde ret, var der ikke tilstrækkelig garanti for materialets holdbarhed.
I slutningen af 1861 modtoges fra Whitworth tegning af en 30 pdr. riflet
forladekanon.
De 2 stk. bagladekanoner af Whitworth's konstruktion, der skulle fremstilles ved Orlogsværftet leveredes i april 1862.:17 Det var l stk. 30/6 pds. og
l stk . 18/4 pds. De afprøvedes og benyttedes under panserforsøgene i
efteråret 1862 og for året 1863. Derefter kom denne skytstype ikke i anvendelse i Danmark; men alle 3 stk. er bevaret, l stk. på Orlogsmuseet og 2 stk.
på Tøjhusmuseet. Selvom ulykken i april 1861 ikke kunne tilskrives bagladernekanismen, fremkaldte den i følge den senere søtøjmester, kaptajn
ThJessen, en mistillid til bagladeskytset, som i det mindste en tid var medvirkende årsag til, at flådens artilleri i de kommende ti år udviklede sig til
udelukkende at bestå af riflet forladeskyts."
Det danske landartilleri afholdt også, bl.a. i 1865, forsøg med l stk. 12
pdr.(2 3/4") forladekanon , som var en gave fra Sir Joseph Whitworth til den
danske stat i marts 1864, og som fremdeles findes i Tøjhusmuseets samling."
I udlandet fandt Whitworth's kanoner ikke vid udbredelse. I moderne,
engelsk faglitteratur lyder dommen: "The best armourpiercers at this time
(I860erne) were the experimental Whitworth guns. Unfortunately the
rifling system of a spiral hexagonal bore with rounded corners was not very
satisfactory and later heavy Whitworth guns were only used by Brazil". "
Carlsen skulle altså også vise sig at få ret i sin vurdering af Whitworth's særprægede riflingssystem.
Fortsat udvikling afglatløbet skyts

Samtidig med at de første skridt blev taget til indførelse af riflet skyts i flåden, fortsattes anskaffelsen af glatløbet skyts til de under bygning værende
skibe. I begyndelsen af 1860erne var man nok opmærksom på de riflede kanoners længere rækning og sværere projektiler, men man var endnu ikke
overbevist om, at de glatløbede kanoner i skibenes armering helt skulle erstattes af riflet skyts. Dels var dette kun på udviklingsstadet, dels blev der stadig lagt stor vægt på de glatløbede kanoners evne til rikochetskydning.
I de år skete der også, som tidligere nævnt, en udvikling inden for det
glatløbede skyts. Den amerikanske flåde havde allerede i 1850erne indført
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60/Jli5. 89 tti: g/nt/øbrt /lUg/e/mlloll . (Foto: HI>/gl' Abrahamsan. Tlv/).

svære granatkanoner, der ogs å kunne udskyde massive kugler (fuldkugler) ,
og den britiske flåde havde indført den 68 pdr. 95 ewt. kuglekanon, hovedsagelig anvendt som svingkanon på øverste dæk i batteriskibene. I 1858 indsendte søtøjmester Skibsted tegning af en tilsvarende 60 pds. (203,8 mm)
88~ etr. kuglekanon af støbejern. En sådan anskaffedes i 1861 fra Åker
Styekebruk i Sverige og blev prøveskudt i løbet af efteråret og den følgende
vinter," Denne kanon, der indledningsvis benævntes 60 pds. 88 ~ etr. og fra
186560 pds. 89 ctr. kuglekanon, var oprindelig tænkt anvendt til armering
af de nye skrueskonnerter og der, ligesom i britiske skibe, placeret i en slædeaffutage, der om bord fra midtskibs placering kunne svinges ud i skydestilling om styrbord eller om bagbord. I marts 1862 sluttedes kontrakt med
Åker om levering af 6 stk. 60 pds. og 61 stk. 30 pds. 50 ctr. glatløbede kanoner. Marineministeriet ændrede imidlertid bestillingen, således at der kun
blev støbt 24 stk. 30 pds. Til gengæld leveredes 34 stk. 60 pds.. I 1864 bestiltes yderligere 14 stk. 60 pds. kanoner i Sverige. Denne kanon blev flådens
sidste glatløbede.
Endelig gennemførtes i 1863 en udboring til det 30 pds. kaliber af 31 stk.
18 pds. 44 ctr. kuglekanoner af system Nyrids, de såkaldte Litra L, støbt i
Sverige og England 1801-1823. Den daværende Søtøjmester, kommandør
Michelsen havde allerede i 1850 foresl ået, at marinen på denne måde
øgede sin beholdning af 30 pds. 40 ctr. kanoner. I~
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Oprifling afglatløbede støbejernskanoner
Allerede i december 1860 var der som ovenfor nævnt truffet aftale med
Anker Heegaard i Frederiksværk om oprifling af og pålægning af ringe på 1
stk. 30 pds. og 2 stk. 18 pds. glatløbede kuglekanoner.
I maj 1861 modtog Marineministeriet fra den svenske søofficer, premierløjtnant Engstr6m, tilbud om rifling efter hans system af danske 30 pds. forladekanoner. Kommissionen bemærkede hertil, at der næppe var grund til
at vente bedre resultater af Engstrorris system end af den franske marines;
men da Engstr6m på sine projektiler anvendte trævinger i stedet for de
franske knaster af zink, var der mulighed for, at kanonen p åvirkedes mindre ved skydningen, og at man derfor kunne undvære de kostbare forstærkningsringe af stål. Derfor anbefalede kommissionen, at 2 prøvekanoner rifledes efter Engstrorris system, og at der hertil anvendtes 30 pds. 60
ctr. kuglekanoner. Efter gennem det danske gesandtskab i Stockholm at
have indhentet nærmere oplysninger om Engstrorus system, kunne Marineministeriet i be gyndelsen af september 1861 meddele kommissionen, at
man havde accepteret Engstrorris tilbud." Ministeriet bifaldt endvidere, at
Engstrorn i Frederiksværk påtog sig at assistere ved udriflingen af de 2 stk.
30 pds. 60 ctr. kanoner."
I juli 1861 henledte Marineministeriet kommissionens opmærksomhed
p å, at en kanon nu var riflet og belagt med stålringe efter det franske system og afleveret til Orlogsværftet, hvorfor ministeriet under henvisning til
tidligere ordre henstillede, om ikke kommissionen fandt det hensigtsmæssigt at genoptage skydeforsøgene. Kommissionen svarede, at da kanonen
leveredes, var ammunitionen endnu ikke klar, samt at den dækning, som
nu påbegyndtes opført på Amager, af sikkerhedsmæssige grunde ansås for
nødvendig ved skydning med de i Frederiksværk omdannede kanoner:':'
Kommissionen til bedømmelse af de whitworthske kanoner fortsatte til december 1864 sin virksomhed som en kommission til bedømmelse af riflede
kanoner i almindelighed uden at skifte navn.
I september 1861 indtrådte premierløjtnant af artilleriet O.E.Blom i kommissionen. Han var samtidig af Krigsministeriet stillet til rådighed som
konstitueret Undertøjmester ved Søetatens Tøjhus. Efter Carlsens død rådede marinen ikke over en afløser med videregående artilleristisk uddannelse. Uanset, at søtøjmesteren til denne tjeneste ville have foretrukket en
søofficer med praktisk erfaring fra eksercer- og artilleriskolen, anbefalede
chefen for Orlogsværftet, viceadmiral Kli.Mourier," at der ansattes en landartilleriofficer med videnskabelig uddannelse. Admiralen påpegede i denne forbindelse, at en sådan afgørelse ogs å kunne føre til nærmere samarbejde mellem de to etaters artilleri."
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Undcrtojmestrt; senere oberst, O.E. BIoIII.
(Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk AMin ).

Den 02/10 begyndtes prøveskydning med den 30 pds. riffelkanon, der efter det franske system havde fået indskåret tre parabolske, venstresnoede
riffelgange og var blevet omlagt med 7 stålringe. Den vejede efter modifikationen 6.682 pd. og var beregnet til at udskyde en spidsgranat fors ynet
med 3 knaster af zink og vejende 60 pd. incl. en sprængladning på 3 pd.
Prøveskydningerne gav efte r 111 skud følgende resultat.

PR0VESKYDNING MED 30 PDS. RIFFELKANON 1861
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18 pels. 45 etr. ringetri./Jellwnon. (Foto: Helge Abrahamson. TAI).

Til sammenligning kan anføres, at den samme 30 pds. kanon som glatløbet
for en 30 pds. kugle med drivladning 6 pd. havde en rækning med 3 elevation på ca. 1800 alen / 1130 m og med 5 o elevation på ca. 2350 alen / 1475
m. Den riflede 30 pds. kanon kunne med andre ord opnå samme rækning
for et 60 pd. tungt spidsprojektil, som den glatløbede kunne opnå med en
30 pds. kugle."
Samtidig begyndtes prøveskydningerne med den 18 pds. 40 ctr. støbejernskanon af Michelsens system 1833 støbt på Stafsj6 1837, der var blevet
afdrejet og på bagstykket omlagt med stålringe samt riflet på samme måde
efter det franske system. Den fremtrådte nu som en 18 pds. 45 ctr. riffelkanon. Kommissionen følte sig imidlertid ikke overbevist om, at en støbt jernkanon virkelig forøgedes i styrke ved omlægning af stålringe i betragtning
af, at kanonen samtidig fra tapstykket til bunden svækkedes ved afdrejning
til cylinderform. Den indstillede derfor, at l stk. 18 pds. 40 ctr. kuglekanon
stilledes til rådighed til skydeforsøg som ikke ringet riffelkanon. Marineministeriet tiltrådte umiddelbart forslaget og beordrede Orlogsværftet til at
udlevere endnu l stk. 18 pds. glatløbet kanon til Anker Heegaard til rifling."
0
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Den truende situation
Efter et hektisk forår med ekstraordinære udrustninger var den udenrigspolitiske situationen i vinteren 1861-1862 fremdeles spændt. Den 25/11
1861 fremhævede Marineministeriet overfor kommissionen, at det, hvis en
krig skulle udbryde i løbet af det kommende forår, ville være af yderste vigtighed at have så meget riflet skyts til rådighed, at hvert af de skibe, som det
måtte anses for nødvendigt at udruste, kunne blive forsynet med nogle pjecer. Efter ministeriets opfattelse var det derfor nødvendigt at træffe de fornødne foranstaltninger, hvortil tiden allerede måtte anses for at være meget knap. Efter ministeriets mening måtte der træffes en beslutning, om
hvilken art riflede kanoner man skulle bestræbe sig på at tilvejebringe.
Ministeriet anmodede derfor kommissionen om en udtalelse. Marineministeriets skrivelse herom blev to dage senere fulgt af en ny, med hvilken
tilstilledes et forslag fra Søtøjmesteren om udboring af I stk. 24 pds. kuglekanon Litra L til det 30 pds. kaliber, efterfulgt af rifling samt omlægning af
stålringe efter det franske system.
Kommissionen svarede, at af de kanoner, som var blevet underkastet forsøg, kunne de whitworthske uanset deres øvrige fortrin og mangler ikke
komme i betragtning, da det ikke inden foråret ville være muligt at tilvejebringe kanoner af denne type med nogen rimelig garanti for sikkerheden.
De 30 pds. kanoner med Engstr6ms riflingssystem var endnu ikke prøveskudt, så om dem kunne kommissionen ikke udtale sig. Skydningerne med
den 30 pds. og den 18 pds. kanon ændret og riflet efter den franske marines system af 1858 var derimod så vidt fremskredne, at man kunne have en
begrundet mening om disse kanoners præstationer. Med hensyn til
rækning og skudsikkerhed var der, især p å de store afstande, opnået så
gode resultater, at kommissionen kunne tilr åde snarest at rifle kanoner af
denne art med henblik på at indføre dem som et foreløbigt system og medgive dem i flådens skibe under en evt. udrustning til for året.
Den 18 pds. riffelkanon havde indtil da udholdt 600 skud, og det kunne
derfor antages, at der med kanoner af denne konstruktion uden fare ville
kunne gøres 300 skarpe skud, et tal der forventedes at kunne forhøjes, når
man ved fortsat skydning med prøvekanonen fik vundet mere erfaring vedrørende dens holdbarhed.
Med den 30 pds. riffelkanon var der hidtil kun skudt 300 skud. Kommissionen måtte derfor afvente udfaldet af yderligere skydeforsøg, før den kunne udtale sig, om kanoner af dette kaliber uden fare for sprængning kunne
tages i brug i flådens skibe.
Med hensyn til forslaget om at udbore og rifle en 24 pds. kuglekanon , så
kunne kommissionen tiltræde dette forslag under den forudsætning, at den
ovennævnte 30 pds. riffelkanon viste sig at besidde den fornødne styrke.
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Konkluderende fremsattes følgende forslag angående hurtigst mulig
fremskaffelse af riflet skyts til flåden:
1. Der udtages umiddelbart et parti af de nyeste 18 pds. 40 ctr.
glatløbede kanoner (1837-1838 støbning), som efter besigtigelse af fænghullerne i Frederiksværk rifles efter den franske marines system med 3 parabolske riffelgange. Kanonerne afdrejes
og omlægges med stålringe, som samtidig bestilles hos Petin,
Gaudet & Cie, Rive de Giers i Frankrig.
2. Forsøgene med de 30 pds. kanoner vil blive fremmet mest muligt. Et antal 24 pds. kanoner Litra L foreslås samtidig med de
18 pds. sendt til Frederiksværk og udboret til 30 pds. Der vil så
senere kunne tages stilling til deres evt. rifling.
3. Til hver riflet kanon bestilles 75-100 stk. spidsgranater.
Marineministeriet bestemte derefter, at 20 stk. 18 pds. 40 ctr. kuglekanoner af Michelsens system af støbning 1837-1838 som foreslået skulle rifles
og omdannes hos Anker Heegaard i Frederiksværk, samt at stålringe hertil
skulle anskaffes.50 Disse kanoner var i august 1862 klar i riflet og ringet tilstand.51 De benævntes 18 pds. 45 ctr. R.K. Den foresl åede udboring af ældre 18 pds. kanoner Litra L til det 30 pds. kaliber gennemførtes som ovenfor nævnt først i 1863, og de forblev glatløbede.

Fortsatte forsøgsskydninger med de 30 og 18 pds. riffelkanoner
Forsøgsskydningerne med de 30 og 18 pds. kanoner fortsattes gennem vinteren og for året. Under skydning med den 18 pds. riffelkanon skete der den
13/01 1862 en ulykke, idet en 4 pds. krudtladning, uanset at der var vasket
med vand efter hvert skud, under ansætningen antændtes, og skuddet gik
af. Herved dræbtes underkanoner Daniel Schou og konstabel Severin
Stevnsborg. Dette førte til en bestemmelse om, at fænghullet umiddelbart
efter skud skulle renses (rømmes) for at bringe evt. brændende partikler til
at falde ned i kanonen, som derpå skulle viskes to gange. Endvidere be stemtes det, at den hidtil anvendte forladning af hø skulle bortfalde."
I maj 1862 gjorde kommissionen status over skydningerne med de 30 og
18 pds. riffelkanoner og indsendte samtidig en beretning om forsøgene
med Engstrorris 30 pds. Kommissionen var fremdeles af den opfattelse, at
de efter det franske system ringede og riflede 18 pds. kanoner af nyere
støbning var omend ikke fortrinlige så dog brugbare riffelkanoner, der var
tjenlige til armering af flådens skibe. Da der med prøvepjecen endnu kun
var skudt 763 skud turde kommissionen ikke anbefale, at disse kanoner
skød mere end 350 skud; men man h åbede snart at komme op p å 1.000
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18 pds. 40 etr. uringel riffelkanon. (Tegnet af Kirsten Y'de-A ndersen, TM).

skud med prøvekanonen og dermed få baggrund for at anbefale op til 500
skud pr. kanon. Kommissionen skønnede derfor, at der ikke var noget til
hinder for, at den resterende beholdning af 18 pds. glatløbede kanoner af
nyere støbning kunne ændres til riffelkanoner. Til denne kanon anbefaledes en krudtladning på 4 pd.
Den 30 pds. 60 ctr. kanon, der var blevet riflet efter Engstrorus system,
havde 6 0,8 cm dybe riffelgange ensformig snoning med snoningsvinkel5 °.
Projektilerne var fors ynet med 2x6 hvidbøgsknaster svarende til riffelgangene og 6 metalknaster (centreringsknapper) , der under udskydningen
vandrede på felterne mellem riffelgangene. Skydningerne havde vist, at
dens skudsikkerhed var varierende, og at der var praktiske vanskeligheder
med dens ladning. Endvidere var dens styrke endnu ikke effektivt prøvet.
Kommissionen så sig derfor ikke på daværende tidspunkt i stand til at tilråde dette systems introduktion i flåden.
Da der med den 30 pds. kanon, der var riflet efter den franske marines system , var afgivet 600 skud, anså kommissionen nu denne konstruktion for
at være stærk nok til at kunne udholde 300 skud. De opnåede resultater viste, at denne kanon var brugbar, selvom den med hensyn til skudnøjagtighed ikke var imponerende. Kommissionen kunne derfor anbefale, at 30
pds. riffelkanoner indførtes i ~enesten . Der foresloges en krudtladning på
6 pd.
Kommissionen henstillede til ministeriets afgørelse, om der til fremskaffelse af 30 pds. riffel kanoner skulle anvendes udborede 24 pds. 56 Y~ ctr. eller 30 pds. 60 ctr, kuglekanoner. For den sidstnævnte løsning talte, at det
var en sådan kanon, der blev anvendt ved prøveskydningerne. Mgørelsen
m åtte imidlertid bero p å, om de 30 pds. kuglekanoner af nyere støbning
kunne undværes ved flådens armering."
Skydningen med den riflede, men ikke ringede 18 pds. 40 ctr. kanon af
Borchs tegning 1817 (Litra C støbt 1829) indledtes i juli 1862. I november
samme år foreslog Søtøjmesteren, efter at denne kanon havde udholdt
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1.000 skud, at 40 stk. 18 pds. 40 ctr. kanoner rifledes, og at der fremstilledes
4.000 stk. spidsgranater. Kommissionen udtrykte i denne forbindelse tvivl
om de ældre kanoners styrke. Disse kanoner var støbt uden kontrol, og der
savnedes kendskab til antal afgivne skud. Den uringede prøvekanon havde
nok afgivet 1.000 skud; men det var problematisk, om man kunne drage slutninger efter skydning med en enkelt kanon, hvis kvalitet tilfældigvis kunne
være bedre end de andres. Kommissionen var dog af den opfattelse, at de 18
pds. 40 ctr. kanoner var stærke nok til at rifles uden forstærkning med
stålringe, forudsat at fænghullerne ikke tydede på en meget udstrakt brug,
samt under forudsætning af, at skudantallet holdtes inden for 500 skud.
Kommissionen foreslog, at de resterende 13 stk. 18 pds. kanoner af nyere
støbning (1837-1838) rifledes uden ringe, samt at en enkelt kanon af
støbning 1834 rifledes og underkastedes prøveskydning, inden der blev taget
stilling til rifling af de ældre kanoner. Dette tiltrådtes af Marineministeriet."
I maj 1863 kunne kommissionen rapportere, at prøveskydningen med
den riflede, men ikke ringede kanon af støbning 1834 havde vist, at der
med denne kanon trods kaliberforskellen mellem kanonerne af nyere og
ældre støbning på 4 skrupler = 0,7 mm syntes at kunne opnås samme
rækning og skudsikkerhed. Kommissionen kunne derfor anbefale, at kanoner af støbning 1834 rifledes, idet skudantallet foreløbigt burde begrænses
til 500 skud pr. kanon. I overensstemmelse hermed beordrede Marineministeriet 32 stk. 18 pds. 40 ctr. kanoner af støbning 1834 riflet efter den
franske marines system, idet arbejdet skulle fordeles ligeligt mellem Anker
Heegaard, Frederiksværk og Gamst & Lunds Eftf., København." Disse kanoner benævntes 18 pds. 40 ctr. R.K.
I august 1863 kunne kommissionen i forbindelse med overvejelserne om
brug af støbejernsskyts. efter at 2 stk. opriflede 24 pds. kanoner var sprængt
under skydning, rapportere, at 1 stk. 18 pds. 40 ctr, riffelkanon uden ringe
havde klaret 1575 skud uden at sprænges. Kommissionen kunne derfor anbefale, at de 18 pds. kanoner fortsat rifledes som en forholdsregel til at afhjælpe et øjeblikkeligt behov/m Som en yderligere sikkerhed gennemførtes
dog i løbet af efteråret 1863 med en af de hos Gamst & Lunds Eft. riflede
kanoner af støbning 1834 en prøveskydning med 515 skud, dels for at
prøve de uringede kanoners styrke, dels for at kontrollere riflingen udført
af dette firma."
I efteråret 1863 var beholdningen af 18 pds. riffelkanoner kommet op på
21 stk. 18 pds. 45 ctr. forstærket om hele bagstykket med 5 stålringe og 46
stk. 18 pds. 40 ctr. uden ringe. Alle var riflet efter den franske marines system af 1858 med 3 venstresnoede riffelgange med voksende snoning (parabolsk stigning). Med henblik på at reducere belastningen af kanonen i
skudøjeblikket, havde riffelgangene ingen snoning inderst i løbet. Frem-
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efter i løbet tiltog snoningen, således at den ved mundingen var 6° 8' (stigning 29 kalibre) . Alle havde også fået isat fænghulstappe af kobber for at
hindre, at kanonerne svækkedes ved, at der i støbejernet opstod revner på
grund af udbrænding i fænghullerne. De oprindelige af premierløjtnant
Borch konstruerede galgevisirer var bevaret; men dette sigterniddel benyttedes kun ved skydning med kugle eller kardæsk. Det var anbragt på en
visirknap på kanonens forstykke og anvendtes sammen med kærven på toppen af kanonens bagstykke. Ved skydning med spidsgranat sigtedes ved
hjælp af en på kanonens venstre tap placeret falk og en på bagstykkets venstre side anbragt glidende opsats (hausse mobile). Opsatsen, der var forsynet med en kærv, kunne afhængigt af afstanden indstilles i højden, og den
var skr åt stillet, således at sigtet automatisk korrigeredes for den af projektilets rotation forårsagede afdrift til siden. Dette sigterniddel var indført,
fordi de riflede kanoner i skudsikkerhed betydeligt overgik de glatløbede,
og kravene til sigtets nøjagtighed derfor især på de store afstande øgedes.59
Den 30 pds. 60 ctr. riffelkanon blev af forskellige grunde aldrig indført i
flåden . På det tidlige stadie af riffelskytsets udvikling ville man ikke afse de
sværeste 30 pds. kuglekanoner af nyere støbning, da der var udsigt til krig,
og som ringet kanon blev den 30 pds. anset for at være vel tung som batterikanon i træskibene." Forsøgene med de 2 stk. 30 pds. kanoner, der rifledes
af Engstrom gav ikke gode resultater, hvorfor yderligere forsøg med dette
system blev opgivet. 6 1
Hærens bronzekanoner

I begyndelsen af februar 1861 kunne Marineministeriet oplyse, at den kongelige artilleribrigade havde indstillet til Krigsministeriet. at der udlåntes til
marinen et antal fuldgods 12 pds. (127,5 mm) og 18 pds. (138,5 mm) metalkanoner (bronze) af Karl af Hessens system 1766. Det anførtes i denne forbindelse, at søetaten ikke kunne forventes på kort tid at være i stand til at
anskaffe tilstrækkeligt riflet skyts til at bestykke sine dampskibe med enkelte riflede kanoner og medgive de større skibe hver 1 eller 2 stk. på omdrejende affutager, således at de kunne besvare ilden fra fjendtlige fartøjer.
De 18 pds. ville kunne udbores til 24 pds. (153,5 mm). Alle skulle rifles efter det franske landartil1eris system, således som det var indført i den danske hær. Kommissionen, der fik sagen til udtalelse, anbefalede, at tilbuddet
accepteredes som en udvej til at afhjælpe manglen på riflet skyts under en
evt. kommende krig. Det påpegedes imidlertid, at Orlogsværftet ikke umiddelbart ville kunne påtage sig rifling efter det ønskede system, hvorfor
riflingen foresloges udført af firmaet Gamst & Lunds Eftf. (Gamel &
Winstrup), der havde erfaring i udførelse af denne type rifling for landartiIleriet. 62
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12 pris. 29 etr. riffelkanon afbronze (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

I december 1861 meddelte Marineministeriet, at der efter forhandlinger
med Krigsministeriet til flåden kunne forventes afgivet 8 stk. udborede 24
pds. og 30 stk. 12 pds. riflede bronzekanoner, som benævntes henholdsvis
12 pds. 29 etr og 5 X" eller 24 pds. 42 etr. riffelkanoner. Disse kanoner modtoges i april 1862.
M de 30 stk. 12 pds. kanoner anvendtes 12 stk. til armering af fregatten
TORDENSKJOLD, der 1861-1862 var blevet forsynet med dampmaskine og
ombygget til skruefregat. 11863 resolverede Marineministeriet, at de 18 andre skulle fordeles med 4 stk. til hver af skruefregatterne JYLLAND, SJÆLLAND og NIELS JUEL samt sejlfregatten THETIS og 2 stk. til sejlfregatten
HAVFRUEN. M
Oprindelig havde det været hensigten, at der i hver af de nye i England
byggede panserskonnerter ABSALONs og ESBERN SNAREs armering
skulle indgå 2 stk . 24 pds. 42 etr. riffelkanoner anbragt for og agter som
svingkanoner i slædeaffutager. Forsøgsskydning i foråret 1863 viste imidlertid, at disse udborede kanoner, der var støbt i Frederiksværk som 18 pds. kanoner i perioden 1798-1810 , skød med stor spredning. Dette skyldtes, at
kanonmetallet ikke havde den nødvendige h årdhed. Kanonerne blev derfor efter få skud udslidt. De bedømtes som uegnede til skibsbrug og blev
ikke umiddelbart brugt." Marineministeriet bestemte derefter, at de to
skonnerter i stedet skulle armeres med 18 pds. riffelkanoner af støbejern.
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24 pds. 42 etr. riffelkanon af bronze. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, 7M).

De 12 pds. 29 ctr. riffelkanoner, der var støbt i 1767-1769, viste sig til
gengæld at være af større hårdhed og var overordentligt velskydende kanoner. Deres sandsynlige afvigelse (spredning) i siden og i længden var f.eks.
kun det halve af de tilsvarende tal for den 18 pds. 40/45 ctr. riffelkanon."

Skudsikkerhed og raserende banelængde
De riflede kanoner udmærkede sig i varierende grad i forhold til de glatløbede ved bedre skudnøjagtighed (mindre sandsynlig afvigelse/spredning)
og større raserende banelængde som følge af mindre nedslagsvinkel, som
det vil fremgå af nedenstående skematiske sammenligning/M> De riflede kanoner - også de første ret primitive - var bl.a. derfor de glatløbede overlegne
i træfning især på større afstande. Den sandsynlige afvigelse er angivet i m.
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Effektiv skudajstand
I Søtøjmester Skibsteds "Ledetraad ved Foredraget over SøArtilleriet" fra
1865 anføres, at med glatløbet skyts kunne til søs, selv med de større kalibre, ikke opnås en virksom /effektiv skudafstand på mere end 2.000-2.500
alen svarende til 1.250-1.550 m. På større afstande var skudsikkerheden og
projektilvirkningen (indtrængningen) så begrænset, at der ved skydning
ville blive tale om ammunitionsspild. Med riflede kanoner kunne den virksomme skudvidde udstrækkes til 5.000 cl 6.000 alen svarende til 3.100-3.750
m.?" Dette var dog under forudsætning af, at afstanden til målet var nøjagtigt kendt for hvert skud, og at sigtet blev taget med al den nøjagtighed,
som kunne opnås på et fast batteri. Disse vilkår kunne kun sjældent opfyldes under kamp på søen, hvor skudafstanden var vekslende, og hvor skytsunderlaget ofte var uroligt. Hertil kom, at sigte midlerne var grove og affutagerne primitive.
Skudhastighed
Skudhastigheden for de 18 pds. riffelkanoner var l skud pr. 2)1 minut. For
den 12 pds. 29 ctr. bronzekanon har skudhastigheden givetvis været omtrent den samme. Skudhastigheden ved de tilsvarende glatløbede kanoner
var af samme størrelsesorden, men nok, på grund af riffelkanonernes noget
mere besværlige ladning, lidt højere. Ved et i 1802 afholdt dansk skydeforsøg med 36 pds. , 24 pds., 18 pds. og 8 pds. glatløbede kanoner var opnået et
gennemsnit på l skud pr. 2)1 minut; men her må det tages med i betragtningen, at de sværere kanoer havde en noget lavere og de lettere end noget
højere skudhastighed." For den franske flåde angives skudhastigheden ved
det glatløbede skyts at have været ikke meget mere end l skud hvert 4. eller
5. minut, for de 18 pds. kanoner dog l skud hvert 3. minut.")
Landartilleriets riflingssystem
I november 1862 tog kommissionen spørgsmålet om riflingssystem op. Den
franske marines system af 1858, som anvendtes ved riflingen af det 18 pds.
støbejernsskyts havde ikke med hensyn til skudsikkerhed (nøjagtighed)
præsteret, hvad man både kunne og burde forlange, hvilket bl.a. skyldtes et
betydeligt spillerum mellem riffelgangenes bundflade og knasterne.
Styringen af projektilet har næppe heller været så god som ved de systemer,
hvor der også bagude på projektilerne fandtes knaster. Kommissionen
havde derfor tidligere foresl ået, at dets anvendelse indskrænkedes til det 18
pds. kaliber, og at der til flådens øvrige kalibre søgtes en mere tilfredsstillende løsning.
Som omtalt indledningsvis i dette kapitel havde landartilleriet i 1860 valgt
at forsøge sig med den franske hærs riflingssystem af 1858, og i 1861 var det
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Profil afriffe lgang i land artilleriets riflingssystem. (Tegnet af Kirsten Yde-Andm ell, TM).

ved udboring og rifling efter dette system af ældre 3 pds. metalkanoner lykkedes at opstille et antal batterier med riflet 4 pds. skyts ved feltartilleriet.
Med disse kanoner opnåedes ikke en særlig god skudsikkerhed; men de var
navnlig på større afstande det glatløbede skyts væsentlig overlegent. Fra efteråret 1861 fortsattes forsøgsvirksomheden nu med bl.a. nye 4 pds. støbejernskanoner. Efter det franske system rifledes kanonernes løb med 6 højresnoede riffelgange med jævn stigning eller med andre ord med ensformigt snoede (helicoidale) riffelgange. Disse havde en ret stejl bagflade og
en mindre stejl styreflade samt en med løbet koncentrisk bundflade. På
projektilerne fandtes 12 knaster af zink placeret i 2 rækker a 6 knaster anbragt således, at enhver af de forreste knaster var forskudt lige så meget til
siden i forhold til den bagved siddende , som riffelgangen snoede sig .
Knasterne havde i profil en lodret stående bagkant og en skrå styreflade.
Under ladning fra mundingen ville knasternes bagflade glide mod riffelgangenes bagflader, og der ville være rigeligt spillerum både på tværs og i
højden. Når projektilet under udskydning af krudtgassens tryk blev drevet
ud af løbet, ville knasterne med deres styreflade glide langs riffelgangens
skrå styreflade. Nærmest bunden var riffelgangene indsnævret, således at
projektilet i udgangstilling lå med knasterne tvunget mod riffelgangens st)'reflade. Dette var for at undgå, at knasterne ved skudafgang blev slået hårdt
mod styrefladen. Landartilleriets system blev i forhold til det franske modificeret i 1861, idet der mellem riffelgangenes bundflade og styreflade indførtes en skrå ledeflade, som tjente til at reducere spillerummet i højden.
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Profil afriffelgang med Winst11lps ledeJlade. (Tegnet

afKirsten

Yde-Andersen, TM) .

Denne ledeflade benævntes Winstrups ledeflade efter opfinderen, mekanikus PeterJoseph Winstrup" fra firmaet Gamst & Lunds Eftf.. Gennem forsøgene afpassedes spillerummene med henblik p å at opnå den bedst mulige
skudsikkerhed under hensyntagen til kanonens modstandsevne, og det lykkedes at præstere en forbedret skudnøjagtighed. Den whitworthske kommission havde allerede i september 1862 støttet et forslag fra Søtøjmesteren
om, at det af landartilleriet benyttede system anvendtes ved riflingen af en
60 pds. 89 etr. kuglekanon, og nu foresloges det forsøgt indført i almindelighed ved marinens skyts. Marineministeriet bifaldt dette forslag."

Forsøg med andre opriflede støbejernskanoner.
I september 1862 blev det som ovenfor nævnt bestemt, at den 60 pds. 89 etr.
prøvekanon (da benævnt 88 J'.! etr.) nr. 24, der som glatløbet kuglekanon var
blevet indskudt i løbet af vinteren 1861-1862 og det følgende forår, skulle
rifles efter landartilleriets system." Kanonen rifledes hos Gamst & Lunds
Eftf. Forsøgsskydningerne på Amager begyndte i februar og endte i juli
1863. De foretoges med ladninger på 12,11 og 10 pund samt spidsgranater
af 100 og 118 punds vægt. I alt afgaves 300 skud. Forsøgene måtte derpå stilles i bero på grund af andre presserende opgaver."
I november 1862 foreslog kommissionen, at det nye riflingssystem snarest
blev prøvet ved oprifling af 24 pds. 50 etr. kuglekanoner af støbejern af
Michelsens system 1833 støbt p å Stafsjo 1840-1843 og boret til kaliber
5"10"'. Der fandtes på dette tidspunkt 27 stk. i beholdningen . Riffelkanoner
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af dette kaliber ans ås for at ville være egnede til i træskibene at afløse de 30
pds. glatløbede kuglekanoner. Der var flere grunde til at vælge netop det
24 pds. kaliber:
1. De 24 pds. riffelkanoner ville være kraftigere virkende og forventedes at blive bedre skydende end de 18 pds. riffelkanoner.
2. 24 pds. bronzekanoner var allerede under indførelse i marinen .
3. Landartilleriet var i større m ålestok i gang med forsøg med
samme kaliber.
4. Rifling af en prøvekanon kunne umiddelbart påbegyndes med
eksisterende værktøj .
Marineministeriet godkendte, at 1 stk. blev sendt til firmaet Gamst &
Lunds Eftf. til udboring og rifling." Med denne prøvekanon (støbe nr. 11,
Stafsjo 1840) , der blev udboret til 5"10"'5"" (153,5 mm) og riflet efter landartilleriets system, gennemførtes en skudrække på 200 skud med projektilvægt 49~ pd. og ladning 5X pd. Rækningen og skudsikkerheden var tilfredsstillende; men ved det 201. skud sprængtes kanonen. Kommissionen
var imidlertid af den opfattelse, at årsagen til sprængningen kunne være
det forhold, at der forsøgsvis havde været anvendt en grovkornet krudtsort.
Det anbefaledes derfor, at der blev gjort nok et forsøg med det 24 pds. kaliber.
Marineministeriet bifaldt dette og erklærede sig samtidig enig i, at oprifling af glatløbede kanoner måtte betragtes som en foreløbig udvej, og at
der burde arbejdes på en planmæssig forsyning af flåden med nykenstruerede, riflede kanoner. Ministeriet udbad sig kommissionens råd vedr. kalibervalg og gav udtryk for ønsket om ensartethed i armeens og flådens kalibre. Endvidere ønskedes følgende spørgsmål besvaret:
1.
2.
3.
4.

Om eksisterende 24 og 30 pds. kanoner kunne rifles.
Burde nykonstruerede riffelkanoner være 24 eller 30 pds.
Burde der snarere anskaffes 60 pds. kanoner.
Burde der konstrueres en til rifling hensigtsmæssig kanon af
dette kaliber.

I sin besvarelse udtalte kommissionen at:
1. De 18 pds. kanoner fortsat anbefaledes opriflet.
2. Der af ældre skyts i øvrigt kun kunne være tale om at rifle de
rundbundede 30 pds. 60 ctr. og 24 pds. 50 ctr.
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3. Det var på tide, at der arbejdedes på at tilvejebringe kanoner
specielt bestemt til rifling.
4. Skulle alle glatløbede kanoner udskiftes, burde af vægtmæssige
grunde 24 pds. riffelkanoner vælges, så de 30 pds. kuglekanoner
kunne erstattes stykke for stykke, og man kunne undgå at skulle
ændre batteriskibenes kanonporte.
5. Flåden ikke i sin helhed kunne nøjes med 24 eller 30 pds. kanoner. Til bekæmpelse af pansrede skibe var der behov for
sværere skyts.76
Endnu 1 stk. 24 pds. 50 ctr, kuglekanon (støbe nr. 17, Stafsj6 1840) udboredes og rifledes, hvorpå den blev underkastet forsøgsskydning. Atter konstateredes tilfredsstillende skyderesultater, indtil kanonen i september 1863
ved det 313. skud sprængtes. Kommissionen konkluderede, at oprifling
uden forstærkning af de sværere støbejernskanoner i beholdningen måtte
betragtes som utilrådelig. Samtidig foresloges en styrkeprøve på 500 skud af
en uringet 18 pds. riffelkanon. I sin besvarelse tiltrådte ministeriet dette og
erkendte, at flådens forsyning med sværere riflet skyts måtte ske ved anskaffelse af kanoner, der var konstrueret specielt til rifling."
Foranlediget heraf indsendte Søtøjmesteren i november 1863 til Marineministeriet en af ham udfærdiget tegning af en 24 pds. 60 ctr. riflet støbejernskanon samt fire tegninger udarbejdet af Undertøjmesteren, løjtnant
Blom, af 24 pds. 60 ctr. og 50 ctr, kanoner med og uden forstærkningsringe.
Der blev imidlertid ikke før krigsudbruddet taget stillling til anskaffelse af
sådant skyts."

4. Panserbrydende skyts
BehovfOT panserbrydende skyts
I foråret 1862 'gav kommissionen overfor Marineministeriet udtryk for, at
den igangværende udvikling på panserområdet gav anledning til overvejelser om behovet for sværere skyts end det 60 pds. kaliber, der hidtil havde
været flådens største. På dette tidspunkt var kommissionen af den opfattelse,
at en kanon, der var kraftig nok til at have effektiv virkning modjernklædte
skibe, nok lettest og sikrest kunne tilvejebringes i form af en glatløbet kuglekanon af stort kaliber konstrueret til en stor krudtladning. Landartilleriet
havde på dette tidspunkt til søbefæstningen bestilt en 84 pds. kuglekanon af
støbejern beregnet til en 21 pds. ladning. Denne kanon kunne måske også
vise sig anvendelig for flåden. Da det imidlertid ikke kunne udelukkes, at
udviklingen på længere sigt ville kræve endnu sværere skibsskyts, anmo-
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Forslag til glatløbet 120 pds. (LO") 210 ctr. kuglekanon af stobejern med st ålringe.
(Tegnet af Kirs/en Yde-Andersen, TM) .

dede kommissionen ministeriet om at forhøre sig om, hvorvidt nogle af de
svenske styckebruk kunne påtage sig at støbe endnu sværere kanoner end
hidtil, samt hvor stort et kaliber de mente ville være opnåeligt ved støbning.
Svaret fra Finspong var 120 pds./9"9"'4"" og fra Åker maks. 8"8'''4'''' .''1
Marineministeriet vendte i november 1862 tilbage til spørgsmålet i forbindelse med overvejelserne om armeringen af DANNEBROG, der på det
tidspunkt var under ombygning fra sejllinieskib til panserkorvet. Søtøjmesteren havde udarbejdet tegning til en glatløbet med stålringe forstærket 10" støbejernskanon , der om bord skulle kunne skiftes fra den ene side
til den anden. Den ca. 5 m lange kanon ville få en løblængde på 16,5 kalibre og ville veje 21.012 pund (ca. 10,5 t.).HOKonstruktions- og regleringskommissionen havde tiltrådt Søtøjmesterens forslag. Den whitworthske
kommission svarede imidlertid under henvisning til forsøg i England, at en
sådan kanon formentlig på kort afstand nok ville være i stand til at gennembryde en 4 Y~" jernplade; men det var spørgsmålet, om den ville kunne
tåle den for gennembrydning nødvendige krudtladning af )4-X kuglevægt.
Der udtryktes tvivl om støbningen, om ringenes effekt og om så svær en kanon kunne installeres og begenes om bord. Kommissionen kunne derfor
under ingen omstændigheder anbefale anskaffelsen og henviste til de
mange forsøg, der i forvejen var i gang i Danmark, og som man først måtte
drage erfaring fra. Kommissionen foreslog derfor, at drøftelse af dette
spørgsmål udsattes nogen tid. "
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Deførste panserforsøg på Amager
I oktober 1862 gennemførtes skydeforsøg med såvel glatløbede som riflede
kanoner og med projektiler af forskellig art mod panserplader med det dobbelte formål at undersøge pladernes modstandsevne og artilleriets panserbrydende virkning. Der anvendtes to skydeskiver, der kaldtes DIANA-skiven
og DANNEBROG-skiven. De var opbygget som skibssiderne i skrueskonnerten DIANA, som på det tidspunkt var foresl ået pansret, og panserkorvetten
DANNEBROG.
DIANA-skiven var pansret med en 2,25" (59 mm) tyk smedejernsplade anbragt på 4,5" (118 mm) yderklædning af egetræ. DANNEBROG-skiven bestod bl.a. af en 4,5" smedejernsplade boltet på en 9" (235 mm) yderklædning. Bag det hele var der på begge skiver spanter og inderklædning.
Mod DIANA-skiven skød på 300 alen (188 m) og 700 alen (565 m) følgende skyts:
89 etr. glatløbet kuglekanon
60 pds.
riffelkanon (den franske marines system 1858)
30 pds.
riffelkanon (Engstr6ms system)
30 pds.
51 y~ etr. glatløbet kugle kanon
30 pds.
29 etr. riflet bronzekanon
12 pds.
glatløbet kuglekanon (landartilleriet)
12 pds.
18/4 pds. whitworthsk riflet bagladekanon.
DANNEBROG-skiven blev på 300 alen (188 m) beskudt med:
60 pds.
89 etr. glatløbet kuglekanon
30/6 pds. whitworthsk riflet bagladekanon
samt i for året 1863:
84 pds.
glatløbet kanon (landartilleriet)
Disse forsøg viste, at medens DIANA-skivens 2,25" tykkejernplade på kort afstand kun ydede nævneværdig beskyttelse på steder, hvor den understøttedes
af et svært træunderlag, d.v.s. ved spanterne, så måtte de 4,5" plader anses for
selv på klods hold at yde en god beskyttelse af DANNEBROGs skibsside.
Det fremgik endvidere, at de massive projektiler var mere virksomme end
granater, og de riflede kanoners lange spidsprojektiler var mere effektive
end kuglerne. De 18/4 pds. whitworthske massive projektiler af homogenjern var således de eneste, der på 700 alen var i stand til helt at gennembryde DIANA-skiven. Flådens sværeste kanon, den nye 60 pds. 89 e tr. glatløbede kanon, form åede ikke med sine kugler at gennemtrænge DANNEBROG-skiven. Af flådens kanoner var det den 30/6 pds. whitworthske riflede bagladekanon, der med et 30 pd. tungt fladhovedet projektil, slog de
største revner i DANNEBROG-skiven. Med landartilleriets 84 pds. glat-
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løbede kanon lykkedes det med fuldkugler af støbejern og smedejern at
gennembryde jernpladen og beskadige tømmervæggen; men kuglerne
kunne ikke trænge igennem skiven.
Disse forsøg viste således, at en skibsside, der som korvetten DANNEBROGs havde 4Y2" jernplader og 28" egetræ, måtte anses for at yde en særdeles god beskyttelse mod selv det sværeste skyts, som vi da var i besiddelse
af. Fordelen var altså på dette tidlige tidspunkt på panserets side. Der var
klart behov for sværere, panserbrydende skyts."
Efter forsøgene i 1862-1863 nedsatte Krigsministeriet og Marineministeriet i september 1863 en fælles kommission til afholdelse af forsøg
med panserplader under forsæde af kontreadmiral van Dockum. Denne
kommission begyndte sine forsøg i slutningen af december 1863. 83

Panserbrydende riffelskyts
I juli 1863 sendte Marineministeriet en af Søtøjrnesteren udarbejdet tegning af en 60 pds. 120 ctr. riflet støbejernskanon til kommissionen til bedømmelse af de whitworthske kanoner, der var enig i, at flåden til sine panserskibe ville have behov for svært skyts. Det var imidlertid kommissionens
opfattelse et spørgsmål, om den foreslåede støbejernskanon ville have den
fornødne sikkerhed og styrke. I hvert tilfælde ville der være behov for tidskrævende forsøg. Kommissionen anbefalede derfor, at der til svært skyts
prøvedes et andet og dyrere kanonmateriale, og at man søgte, i lighed med
Rusland, at skaffe sig skyts fra Alfred Krupp. Skulle det vise sig umuligt at få
kanoner eller stålemner fra Krupps fabrik, anbefaledes en henvendelse til
Sir William Armstrong i Elswick, som utvivlsomt ville være i stand til at levere forladekanoner af smedejern, som i øvrigt formentlig kunne fås hurtigere end Krupps st ålkanoner,"
Den udenrigspolitiske situation talte ikke på det tidspunkt for en henvendelse til Krupp, og den 08/12 1863 sluttedes kontrakt med Armstrong om
levering af 2 stk. 60 pds. 144 ctr. riflede forladekanoner af hans opbyggede
smedejernskonstruktion til DANNEBROG. Dette kaliber valgtes efter indstilling fra Søtøjmesteren, under henvisning til, at der til bl.a. panserskibene netop var bestilt et større antal 60 pds 89 ctr. kuglekanoner. Ved valg
af samme kaliber til de riflede og de glatløbede kanoner kunne samme kugler anvendes af begge typer skyts. Rikochetskydning ansås nemlig endnu
som meget væsentlig for en skibskanon."
Man opgav dog ikke helt at forsøge sig med svært støbejernsskyts. I september 1863 bestemte Marineministeriet sig til forsøgsvis at anskaffe 2 stk.
af 60 pds. 120 ca:. støbejernskanoner efter Søtøjmester Skibsteds tegning.
De leveredes fra Aker Styckebruk i november 1863 og en af dem blev riflet
af Gamst og Lunds Eftf. efter landartilleriets system."

Mfutager
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Annstrongs 60 pds. 144 etr. riffelkanon i sideport i panserfregat. (Er nærmere beskrevet i kapitel 7).
(Tegnet af Lone Steen Nielsen, TM).

5. Affutager
Indførelsen af det første riflede skyts medførte ikke umiddelbart en principiel ændring af skytsunderlaget, affuteringen. Ligesom det glatløbede skyts
opstilledes det riflede skyts enten i bredsiden som batteriskyts, således at
det skød ud gennem en til hver kanon svarende kanonport, eller det kunne
anbringes på åbne batterier som svingskyts, således at det kunne anvendes
såvel om styrbord som om bagbord. Affutagerne var af træ, fortrinsvis
egetræ. Kun til samling og forstærkning af de enkelte dele anvendtes jern.
Skibsrapetter

Som batteriskyts placeredes kanonen i en skibsrapert af egetræ, som bestod
af to trævægge, vanger, der holdtes sammen af et bryst forude og et stødholt bagude. I vangerne var foroven udskåret et tapleje for kanonens tappe.
Under brystet fandtes forakslen anbragt således, at forhjulene kom i flugt
med forkanten af vangernes underkant. Fortil havde vangerne en fremspringende runding, fraholderen, der bragte forhjulene så langt fra skibssiden, at de ikke stødte på denne ved baksningsvinkler på under 27°. For at
lette baksningen var der normalt mellem vangerne fortil indskudt en bakseklampe, der stak så langt frem fra fraholderen, af baksningen kunne ske
om denne, således at vangerne først ved en baksningsvinkel på 32° tog mod
skibssiden. De glatløbede kanoners raperter, valseraperterne, var også bagude forsynet med hjul. Det viste sig imidlertid ved indførelsen af det riflede
skyts, at sådanne raperter var for urolige under skydning. De ændredes derfor til halvslæbende raperter, hvor bagerste valse erstattedes af to under
vangerne anbragte sko af egetræ, der under rekyl slæbte mod dækket.
Kanonen indstilledes i højden ved hjælp af en stillekile og to stilleklodser,
der blev skudt ind mellem stødholtet og kanonens bagende. Indstilling i siden (baksning) foretoges ved hjælp af håndspader. Til standsning af reky-
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len anvendtes et til skibssiden fastgjort svært tov (brogen) , som ved det glatløbede skyts ofte var ført gennem en druebøjle på kanonens bagende. Ved
det riflede skyts viste dette arrangement sig at være uhensigtsmæssigt, id et
brogen under kanonens rekyl let kom til at beskadige opsatsen. Brogen blev
derfor vist gennem et broghul i hver af affu tagens vanger. Brogens længde
afpassedes således, at kanonens munding var 2-3 fod indenfor skibssiden, n å
brogen var strakt. Kanonen haledes i borde og surredes ved hjælp af sidetaljer fæstnet til vangerne og skibssiden. Rapertens slæbende bagende
kunne under tilbordesætning løftes ved brug af en rullespade. Til tilbagehaling benyttedes en indhalertalje fæstnet til rapertens stødholt og til en
ringebolt i dækket midtskibs.
I træskibene var højden mellem kanonportens underkant, bøssebænken,
og dens overkant, drømplen, bestemt til en elevationsfrihed p å 17 °.
Affutagerne til det glatløbede skyts var således konstrueret, at kanonerne inden for de 17° kunne udnyttes til elevation +9° og depression _8 °. Disse
grænser var fastsat ud fra kravet om, at en kanon, uanset om den stod i læ eller luv side, under krængning skulle kunne skyde vandret, bl.a. ved rikoehetskydning. Med henblik på at kunne udnytte de riflede kanoners fordel med
hensyn til skudafstand konstrueredes affutagerne efterhånden således, at kanonerne i portene kunne gives en noget større elevation. Portenes bredde
var bestemt til en sideretningsfrihed på 42° - 50° til hver side af tværsY
I februar 1863 leverede Orlogsværftets rapertmager henholdsvis 30 og 16
stk. skibsraperter af egetræ til de 12 pds. 29 etr. bronzekanoner og de 18 pds.
45 etr. støbejernskanoner. Til øvrige 18 pds. riffelkanoner benyttedes de til
de glatløbede 18 pds. 40 etr. kuglekanoner konstruerede raperter, som i
stort antal bevaredes også efter, at de glatløbede kanoner var udgået i 1868.
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18 pds. 45 etr. riffelkanon i slædeaffutage. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

Slædeaffutager
Hvor der var behov for en drejende affutage, eller hvor skibssiden ikke var
kraftig nok til at kunne modstå brogens ryk eller dækket til at kunne klare
skibsrapertens tryk, anvendtes slæderaperten. Den bestod af en helt slæbende rapert, der under rekylen gled på to skråtstillede slædebjælker.
Raperten var ligesom skibsraperten opbygget af to vanger, der holdtes sammen til forkant af et bryst- og til bagkant af et stødholt. Disse virkede samtidig som styr for raperten under dennes bevægelse på slæden, idet de viste
ned mellem slædebjælkerne. Under rekylen gled den helt slæbende rapert
tilbage på slædebjælkerne. Til brug ved frembringning og tilbagehaling
fandtes vinkelvægtstænger med ruller eller løse rullespader, som anbragtes
under bagerste ende, og faste ruller under vangernes forende, som kom til
at bære, n år rapertens bagende løftedes. Indstilling i højden skete ved
hjælp af stiIIekile og stilleklodser eller en elevationsskrue anbragt p å
stødholtet. Slæden var dannet af to parallelt liggende træbjælker, der p å
oversiden bar en jernskinne, og som holdtes sammen ved hjælp af rigler af
træ. Slædebjælkerne havde en hældning på 3-40. Gnidningsmodstanden på
dette skråplan suppleret af en brag bremsede kanonens rekyl. Af hensyn til
baksningen var slæden helt eller delvis rullende, d.v.s. forneden forsynet
med ruller eller sko. I skibe, hvor samme kanon skulle kunne bruges i
begge sider, f.eks. i skrueskonnerterne, var pjecen i daglig orden placeret
midtskibs i langskibs stilling med bagenden fastgjort til en svingningsbolt,
om hvilken slæden, når kanonen skulle bringes i anvendelse, kunne svinges
således, at forenden kunne bringes i forbindelse med en nær skibssiden
placeret skydebolt. Baksning fandt derefter sted omkring denne. Til at lette
baksningen og beskytte dækket var der i dette nedlagt et system af ringe og
buer af galvaniseret jern, der virkede som skinner for slædens ruller/sko.
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Til de 24 pds. 42 ctr. bronzekanoner fremstilledes 4 stk. slædeaffutager
beregnet til panserskonnerterne, der i 1862 hver var tænkt armeret med 2
stk . af denne kanontype. De armeredes i stedet ligesom skrueskonnerterne
hver med 2 stk. 18 pds. riffelkanoner, hvortil der blev fremstillet slædeaffutager.

6. Ammunition
Den vigtigste projektilsort til de første danske, riflede kanoner var den ca. 2
kalibre lange spidsgranat af støbejern. Disse projektiler var afhængig af
riflingssystemet forsynet med 3 eller 2x6 stk. knaster og var, som det vil
fremgå af efterstående skema, groft set dobbelt så tunge som den til kaliberet
svarende kugle og indeholdt i forhold til rundgranaten en mere end dobbelt
så stor sprængladning af sortkrudt.
Til hver af de riflede kanoner anskaffedes 100 stk. spidsgranater. Ammunitionsbeholdningen til de 18 pds. riflede kanoner omfattede også kugler, skr å og kardæsker af samme art som anvendt ved de glatløbede 18 pds.
kanoner. Der var med den 18 pds. riffelkanon afholdt skydning med massive støbejernskugler og udarbejdet skydetabel, og skydning med 2 kugler
ansås for mulig med reduceret ladning. Skrå og kardæsk, der var beregnet
til skydning på klods hold mod opstående og mod personel, var sammensatte projektiler bestående af en blikdåse indeholdende et antal jernkugler.
Til det 18 pds. kaliber i skr å 25 stk. a 0,42 kg og i kardæsk 72 stk. a 0,125 kg.
Indtil der til skr å i midten af 1860erne indførtes d åse, anvendtes sække
med en træbund, hvorfor denne ammunitionssort da benævntes skråsække. Der var i 1863 endnu ikke indhentet erfaringer vedrørende skydning med skrå og kardæsker fra riflet skyts; men det var bestemt, at disse
projektilsorter kun burde anvendes i nødstilfælde, da de let kunne beskadige riffelgangene. Til de 12 pds. riflede metalkanoner medgaves kun
spidshovedede projektiler." Ved senere bestemmelser fastsattes det, at skr å
ikke måtte benyttes i riffel kanoner.
Som brandrør anvendtes, ligesom til de glatløbede kanoners rundgranater, et træbrandrør, der var drejet af ahorn og i længdeaksen gennemboret
med et cylindrisk hul, hvori var drevet en krudt og brandrørssats med en
brændetid p å ca . 26 sekunder. Brandrøret skruedes ind i granatens forende. Ved skudafgang antændtes brandrøret af drivladningens brændende
krudt. Efter udløbet af satsens brændetid antændte brandrøret granatens
sprængladning. Brandrøret kunne ved afsavning (afkortning) temperes til
kortere brændetid. Mod skibsrnål var tempering af mindre betydning, da
brandrøret ved anslag mod målet blev drevet ind i granaten og bragte
sprængladningen til detonation.
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Projektiler til riflet skyts. Øverst granat med
knaster, nederst projektil til kanon med
Whitworth rifling.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

s

Træbrandror:
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

Som drivladning anvendtes sortkrudt pakket i uldtøjsposer, karduser.
Drivladningen bestod af kanonkrudt fra Donse krudtværk, der lige siden
1741 1l<J havde leveret krudt til flåden. Kornstørrelsen af dette valsemøllekrudt
var ca. 1/14 tomme = 1,8 mm i diameter." Overgangen fra det glatløbede
skyts til det riflede havde ikke medført, at der umiddelbart skænkedes krudtet speciel opmærksomhed, og i flåden benyttedes samme krudtsort til alle
kanoner.
Kanonerne affyredes ved hjælp af en kanonlås, der var skruet til bagstykkets gods, og et perkussionsfængrør, som placeredes i fænghullet. Fængrøret bestod af sammenrullet og lakeret bikubepapir med en ladning af
sortkrudt og var i toppen forsynet med en messingpiston, hvori anbragtes
en fænghætte. Ved affyring slog kanonlåsens hammer mod fænghætten og
antændte derved denne, der igen antændte drivladningen."

7. Data for glatløbet og riflet skyts
Nedenstående oversigt viser de vigtigste, tilgængelige data for et repræsentativt udvalg af flådens glatløbede og riflede skyts i 1863.!/'l
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8. Skibsartilleriets anvendelse
11860 approberede Kongen et nyt eller rettere sagt ajourført "Exerceer-Reglement for Den Kongelige danske Søetat" beregnet på de eksisterende glatløbede kanoner," Dette reglement var imidlertid også i det store og hele anvendeligt ved betjeningen og anvendelsen af de riflede forladekanoner.
Batteriets organisation og bemanding

I batteriskibene, d.v.s. iinieskibene, fregatterne og korvetterne, havde kanonerne på hvert batteri og på dækket fortløbende numre, der be gyndte forfra med nr. l, således at de overfor hinanden stående kanoner havde
samme nummer. Kanonerne med ulige numre bemandedes af folk fra
Kongens kvarter, kanoner med lige numre med folk af Dronningens kvarter. Batteriet inddeltes i to divisioner, 1. (forreste) division og 2. (agterste)
division. Hver division deltes i to sektioner, der nummereredes forfra, og i
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hver sektion kaldtes to nabokanoner en rode. Batteriet kommanderedes af
en officer, batterichefen, divisionerne af en officer evt. en ældre underofficer og sektionerne af artilleriunderofficerer. Ved skydning med kun den
ene sides kanoner, betjentes hver af disse af en fuld kanonbesætning. Ved
skydning med både styrbords og bagbords batteri - doublering, fordeltes de
enkelte kanonbesætninger til to kanoner, en rode, idet 1. sektion begente
alle 1. divisions kanoner om styrbord og 2. sektion alle divisionens kanoner
om bagbord. På samme måde fordeltes 3. og 4. sektions kanonbesætninger
inden for 2. divisions område.
Kanonbesætningerne var indrullerede (værnepligtige) orlogsgaster.
Kanonkommandørerne var fortrinsvis konstabler af artillerikorpset; men
der udvalgtes også kanonkommandører blandt de flinkeste indrullerede,
fortrinsvis befarne og søvante. Kanonbesætningen bestod afhængig af kanonens type og vægt af 8-14 mand. Til betjening af de riflede 12 og 18 pds.
kanoner brugtes 8-10 mand og til de i England bestilte 60 pds. 144 etr.
armstrongske kanoner til DANNEBROG 13 mand.
Kanonernes betjening

Ved kanonernes betjening var mandskabet fordelt på en bestemt måde svarende til de opgaver, der skulle løses, og i overensstemmelse hermed havde
hver mand et nummer:
Nr. 1:
Kanonkommandør. Han ledede betjeningen, indstillede
opsatsen (p å riflede kanoner), rettede og affyrede kanonen . Hans plads var Y2 skridt bag kanonens bagende.
Nr. 2: Vicekanonkommandør og højre lader. Hans plads var
nærmest borde på højre side. Han afviskede og ladede
kanonen .
Nr. 3:
Venstre lader. Hans plads var nærmest borde på venstre
side. Han isatte krudtladning og hjalp nr. 2 med ladningen. Han isatte fængrøret og passede bl.a. visiret og vaterpasset.
Nr. 4:
Begente højre håndspade. Hans plads var på højre side
ud for valseenden.
Begente venstre håndspade og rakte skarp og forladning
Nr. 5:
til nr. 3. Hans plads var på venstre side ud for valseenden.
Nr. 6:
Passede indhalertaljen. Bragte skarp og forladning fra
kransene midtskibs til rammen i borde. Hans plads var
bag nr. 4.
Nr. O:
Håndlanger. Han forsynede kanonen med krudt til hvert
skud. Hans plads var bag venstre mandskab.
Nr. 7-13: Hjælpemandskab.
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Når to kanoner skulle betjenes samtidig forblev de ulige numre ved kanonen, medens de lige numre betjente kanonen til højre.
I daglig orden stod kanonerne normalt ladt og med surringer og broger
pålagt. På øverste batteri eller dæksbatteriet var de placeret midt i portene
med spejl isat i mundingerne, underportene lukket og overportene isat. På
underste batteri stod kanonerne indhalet med mundingen mod siden over
portene. Ved klargøringen på kommandoen "til klartskib" åbnedes portene,
surringerne blev opgået og spejlene udtaget. Nr. Isatte stykboret i fænghullet og opborede kardusen. På underste batteri, hvor kanonerne var indhalet blev de nu sat i borde. På kommandoen "klar overalt" udførtes den videre betjening. Følgende ordrer blev givet:
"Fængrør". Nr. 3 satte stilken affængrøret i fænghullet.
"Retter .... kanonen": Nr. 1 markerede ved slag mod siden af kanonen til
hvilken side, den skulle bakses for at blive rettet mod det befalede mål.
Nr. 4 og 8 eller nr. 5 og 7 satte håndspaden tværs ind under vangens bagende og baksede kanonen, idet de andre to halede raperten til siden.
Derefter rettedes kanonen i højden, idet nr. 4 og 5 ved hjælp af håndspaderne løftede kanonen bagende, således at nr. 1 kunne indstille kilen og
dermed kanonens højderetning.
"Skraager": Det nøjagtige sigte skulle nu tages, og kanonen om nødvendigt rettes fint ind i siden og højden.
"Fyr": Nr. 1 trak låsen af.
"Laderne ud": Der gjordes klar til viskning og ladning. Nr. 1 dæmpede
fænghullet med den lange finger på venstre hånd for at den ild, der måtte
være i den tilbageblevne kardusbund, kunne kvæles under viskningen.
'Visk .... af': Nr. 2 førte viskeren ind tilløbets bund.
"Lad": Nr. 3 indførte kardusen i mundingen og trykkede den så langt ind,
at albuen var ved mundingen, hvorefter han indsatte først kuglen og
derpå forladningen. Nr. 2 og 3 førte med ansætteren ladningen tilløbets
bund og ansatte den med to gode sæt. Nr. Isatte stykboret i fænghullet
og opborede kardusen. Ved ladning med spidsgranat udførtes ladningen
i to tempi, idet først kardusen og dernæst granaten sattes an .
"Til borde": Kanonen haledes til borde ved hjælp af sidetaljerne.
Kanonen var nu klar til næste skud.

Skydemetoder 94
I almindelighed ville der, før skydning skulle påbegyndes, blive kommanderet: "Batteriet .... færdig". På denne kommando blev kanonerne på underste batteri sat til borde, fængrør isat og kanonerne givet den rette stilling i portene. Understillingen rettedes til den beordrede elevation.
Skydning fandt sted på en af følgende måder:

Situationen ultimo 1863
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Ild med hele laget.
Ild med lige og ulige kanoner.
Sektionsild.
Rodeild.
Fri skydning.
Ild med hele laget anvendtes kun undtagelsesvis, f.eks. i situationer hvor
batteriet kun i meget kort tid kunne bringes til at bære, eller hvor modstanderen var særlig sårbar og f.eks. under vending udsat for langskibs beskydning. Den samlede skudafgivelse belastede i høj grad skibet og var uforeneligt med ønsket om uafbrudt vedligeholdt ild . Ild med ulige og lige kanoner, hvor de ulige og lige kanoner skød om hinanden, ville i de fleste
tilfælde være at foretrække. Sektionsild anvendtes, n år man ved at sende 4
kugler ad gangen ville forøge skudsikkerheden og nogenlunde vedligeholde en uafbrudt ild . Rodeild var den form for skydning, som bedst ville
kunne vedligeholde en uafbrudt ild , især hvor røgen ikke forhindrede sigtet. Ved beordring af rodeild angaves ogs å, om skydningen skulle p åbegyndes af forreste eller agterste roder bl.a. under hensyn tagen til vindens virkning på krudtrøgen. Fri skydning, hvor kanonerne affyredes individuelt af
kanonkommandørerne, anvendtes i mindre skibe, og n år f.eks. hele batteriet ikke på samme tid kunne bære på målet.
Ordre til klart skib og til de forskellige manøvrer under skydning blev givet ved signaler med horn eller tromme.

9. Situationen ultimo 1863
Ved årsskifte t 1863/1864 var det for begge værn, eller etater som de den gang
benævntes, lykkedes at tilvejebringe brugbart riflet skyts.
Flådens armering
Til flådens armering rådedes over iait 105 stk. riflede kanoner (RK.) :
8 stk . 24 pds.
42 ctr. RK. (bronzekanoner)
21 stk . 18 pds. 45 ctr. RK. (ringede støbejernskanoner)
46 stk. 18 pds. 40 ctr. RK. (uringede støbejernskanoner)
30 stk. 12 pds. 29 ctr. R.K. (bronzekanoner),
som i henhold til Marineministeriets resolution af 13/08 1863 skulle indgå
i flådens armering som angivet i nedenstående skema, der kun omfatter de
skibe, som var planlagt udrustet med riflet skyts. Som det vil ses, var de 24
pds. 42 ctr. bronzekanoner lagt til side som anbefalet af Undertøjmesteren
tidligere på åre t." Yderligere oprifling af 18 pds. kanoner var ikke iværksat.
Den til rådighed værende beholdning blev åben bart anset for tilstrækkelig,
indtil forsøg med nye konstruktioner havde ført til et positivt resultat.
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Landartilleriets kanonmateriei
Forsøgene med 4 pds. (3"/8,3 cm) riffelkanoner af støbejern førte til anskaffelse fra Åker og Finspong bruk i Sverige af 80 stk. benævnt system eller model 1863 , hvoraf 48 stk. blev udleveret til feltartilleriet, hvor de bl.a. erstattede de tidligere nævnte 4 pds. riflede metalkanoner. Derved blev 6 af de i
alt 13 feltbatterier udrustet med riflet skyts. 32 stk. anvendtes ligesom det
brugelige riflede bronzeskyts af kalibrene 4, 12 og 24 pd. som positionsskyts
i faste stillinger. I øvrigt anvendtes glatløbet støbejernsskyts af Fibigers system 1834 af kalibre fra 6 pd. (9 cm) til 84 pd. (23 cm) ."

Krigsåret 1864

121

6. KAPITEL. KRIGSÅRET 1864

1. Skibsartilleriets stade
Umiddelbart før krigsudbruddet i 1864 var der så meget riflet skyts til rådighed, at skibenes armering af glatløbede kanoner kunne suppleres med et
antal riflede kanoner. Efter skuffelserne med de whitworthske riflede bagladekanoner i 1861 havde marinen som beskrevet i det forrige kapitel, især
på grund af tidspresset, følt sig henvist til som en midlertidig foranstaltning
at fremskaffe riflet skyts ved oprifling af ældre, glatløbede forladekanoner
dels af søartilleriets egen beholdning, dels lånt fra hæren.
Seartilleriets skytsbeholdningjanuar 1864
Pr. Ol/Ol 1864 havde Søartilleriet i sine beholdninger' i alt ca. 2.200 stk. skyts,
hvoraf ca. halvdelen var bestemt til flådens skibe, medens resten holdtes i
reserve eller var bestemt til Københavns defension (kystbatterierne) . Foruden enkelte forsøgskanoner fandtes på Christiansholm og til skibene:
10 stk. 24 pds. 42 ctr. riffelkanoner (bronze)
21 stk. 18 pds. 45 ctr. riffelkanoner (støbejern med stålringe)
46 stk. 18 pds. 40 ctr. riffelkanoner (støbejern uden stålringe)
30 stk. 12 pds. 29 ctr. riffelkanoner (bronze)
1 stk. 84 pds. 69 ctr. glatløbet granatkanon
(1832)
65 stk. 60 pds. 60 ctr. glatløbede granatkanoner... (1800-1849)
44 stk . 60 pds. 50 ctr. glatløbede granatkanoner (1848-1849)
34 stk. 60 pds. 89 ctr. glatløbede kuglekanoner. (1861-1862)
153 stk . 30 pds. 60 ctr. glatløbede kuglekanoner (1817-1852)
122 stk. 30 pds. 50 ctr. glatløbede kuglekanoner (1814-1862)
112 stk. 30 pds. 40 ctr. glatløbede kuglekanoner. (1817-1852)
47 stk . 24 pds. 57 ctr. glatløbede kuglekanoner (1805-1815)
71 stk. 24 pds. 50 ctr. glatløbede kuglekanoner (1776-1843)
28 stk . 18 pds. 44 ctr. glatløbede kuglekanoner. (1801-1823)
181 stk. 18 pds. 40 ctr, glatløbede kuglekanoner (1823-1834)
169 stk. 18 pds. 22 ctr. glatløbede kuglekanoner (1824-1839)
96 stk. 18 pds. 17 ctr. glatløbede kuglekanoner (1807-1822)
(1795)
6 stk.
8 pds. 22 ctr. glatløbede kuglekanoner
17 stk. 36 pds.
glatløbede carronader.
(1802-1807)
glatløbede carronader.
(1833-1834)
19 stk. 18 pds.
20 stk. 12 pds.
glatløbede carronader.
(1838-1840)
(1805-1815)
7 stk. 150 pds. 75 ctr, morterer
36 stk.
glatlø. falkonetter (bronze) (1771-1808)
497 stk.
4 pds.
glatløbede haubits (bronze).(1771-1816)
I alt: 107 stk. riflet og 1725 stk. glatløbet skyts
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Fregat/en JYLLANDs batteridæk med glatlø bede 30 pds . 50 ctt: [or ladekanoner: (Orlogsmuseet).

Endvidere fandtes der 227 stk. riflede espingoler, og på batterierne Trekroner,
Lynetten og Sixtus, der alle tre da tilhørte marinen, bestod armeringen af:
9 stk. 168 pds. 105 ctr. glatløbede granatkanoner (1846)
16 stk. 84 pds. 69 ctr, glatløbede granatkanoner (1832)
44 stk. 36 pds. 64 ctr. glatløbede kuglekanoner (1800) .
40 stk. 24 pds. 57 ctr, glatløbede kuglekanoner (1805-1815)
I alt: 109 stk.
glatløbet skyts
Flådens artilleriarmering

Efter de ordinære udrustninger i sommerhalvåret 1863 var hovedparten af
flådens skibe og fartøjer blevet oplagt, de vigtigste af dem i højt beredskab.
De af den udenrigspolitiske situation for årsagede ekstraordinære udrustninger begyndte i november 1863, da de to panserskonnerter ABSALON og
ESBERN SNARE hejste kommando med henblik på at demonstrere fl ådetilstedeværelse i Østersøen. Derefter fulgte successivt først flådens dampskibe
og derpå i februar-marts 1864 sejlskibene, fregatten THETIS, korvetten
NAJADEN og linieskibet FREDERIK VI. Den 30 /03 1864 var panserkorvetten DANNEBROG endelig færdig efter en forceret ombygning.
Panserkorvetten PEDER SKRAM afleveredes først fra Orlogsværftet efter
krigens afslutning, og den i England indkøbte panserfregat DANMARK
kunne først overtages efter fjendtlighedernes ophør.
Skibene armeredes efter gældende planer, idet riflet skyts tildeltes i overensstemmelse med Marineministeriets resolution af 13/08 1863 jfr. kapitel

Skibsartilleriets stade
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FregattenJYLLAND 1860. (Søværnets Taktik- og Våbenskole,faggruppe fjernkending).

5. Skrueskonnerten FYLLA, der i oktober 1863 var beordret til de Vestindiske Øer, var dog af hensyn til sødygtigheden armeret med 3 stk. 18 pds.
riffelkanoner i stedet for de reglementerede 2 stk. af denne type og 1 stk. af
den tungere 60 pds. 89 ctr. kuglekanon.
Efter tilbagetoget fra Dannevirke ønskede Krigsministeriet medio februar
at forsyne Fredericia og Dybbølstillingen med mere riflet skyts og spurgte
derfor, om marinen kunne afgive op til 18 stk . riflede metalkanoner. På
dette tidspunkt var de 30 stk. 12 pds. 29 ctr. riffelkanoner af bronze fordelt
med 4 til hver af de 3 skruefregatterJYLLAND, SJÆLLAND og NIELS JUEL
og 12 stk. til skruefregatten TORDENSIgOLD. De resterende 6 stk. var tiltænkt panserkorvetten DANNEBROG og et par af sejlskibene. Marineministeriet bestemte, at 8 af kanonerne i TORDENSKJOLD skulle afleveres til
landetaten og erstattes af glatløbede 30 pds. kuglekanoner," Nogle få dage
senere bad Krigsministeriet om at få returneret nogle af de udlånte 24 pds.
42 ctr. riffelkanoner af bronze. Der var på dette tidspunkt ikke disponeret
over dem til brug i flåden, og der fandtes kun 4 affutager. Marineministeriet svarede derfor, at 6 stk. umiddelbart kunne undværes."
Samtidig tog marinen de resterende 4 stk. 24 pds. 42 ctr, riffelkanoner i
brug. Hjuldampskibet HERTHA, som hidtil havde været i troppetransport,
skulle fra begyndelsen af marts være kommandofartøj for en deling kanon-
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chalupper og indgå i eskadren i Østersøens vestlige del. Det bestemtes derfor, at HERTHA skulle armeres med 2 stk. 24 pds. 42 ctr. riffelkanoner i
slædeaffutager.' Omtrent samtidig bestemtes det, at 2 stk. af samme type
skulle indgå som skanseskyts i armeringen af sejllinieskibet FREDERIK VI,
der hejste kommando den 22/03 1864."
De 2 hos Armstrong i England bestilte 60 pds. 144 etr. riflede smedejernskanoner ankom omkring den 20/03 1864 her til landet. Den ene af disse
blev indskudt på Amager 25/03-28/03 1864 med 120 pds. granat og 15 og
18 pds. ladninger med ialt 72 skud.'; Derefter installeredes de begge i panserkorvetten DANNEBROG, der hejste kommando den 30/03 1864. DANNEBROG var i øvrigt armeret med 12 stk. 60 pds. 89 etr. kuglekanoner og 3
stk. 18 pds. 40 ctr. riffelkanoner. Endvidere låntes fra landartilleriet 2 stk . 4
pds. riffelkanoner af støbejern model 1863 som fartøjsarmering. '
I marts 1864 modtog Søetatens Tøjhus fra Atlas Iron & Steel Works i Sheffield 10 stk. stålkugler til de 60 pds. kanoner beregnet til forsøgsskydning
mod panser. Samme måned indstillede Søtøjmesteren, at der anskaffedes
400 stk. til flåden. På grund af den høje pris for denne ammunitionstype 13 rigsdaler pr. stk. - reducerede Marineministeriet antallet, der skulle be stilles, til 100 stk. De første 48 stk. af disse ankom i juni 1864 og blev straks
udleveret til panserkorvetten DANNEBROG.H
Efter en indtrængende anmodning fra Krigsministeriet meddelte Marineministeriet den 22/03 1864 chefen for Orlogsværftet, at de 4 stk. 12 pds.
29 ctr. riffelkanoner af bronze i NIELS JUEL med tilhørende ammunition
skulle afleveres tillandetaten og om bord erstattes af 4 stk. 18 pds. riflede
støbejernskanoner,'
Afgivelsen af de 12 pds. riffelkanoner foranledigede den 23/03 1864
Søtøjmesteren til at indstille, at de 10 stk. 18 pds. kuglekanoner af støbning
1829, som fandtes ved Søartilleriet, blev riflet, fik bunden udboret til halvkugleform og isat kobbertappe i fænghullerne. Indtil da havde man kun riflet 18 pds. kanoner af Michelsens sytem (støbning 1834 eller nyere).
Søtøjmesteren henviste til, at der nu var gjort 1665 skud med en riflet 18
pds. forsøgskanon af Borehs tegning 1817 (Litra C støbt på Stafsj6 1829),
hvorfor han havde fuld fortrøstning til disse kanoners styrke. Marineministeriet tiltrådte dette forslag og meddelte den 08/04 1864, at det var
overdraget Gamst & Lunds Eftf. at udrifle de 10 kanoner og levere 1000
spidsgranater og fabrikant Heegaard, Frederiksværk, at levere yderligere
1000 stk. spidsgranater, " Disse kanoner var klar i begyndelsen af maj 1864.
Den 03/05 bestemte Marineministeriet, at sejlkorvetten VALKYRIEN, der
skulle udrustes som kadetskib, skulle armeres med 4 stk . 12 pds. 29 etr. riffelkanoner og 14 stk. 18 pds. 22 etr. kuglekanoner, og senere samme m åned
resolverede ministeriet, at skruefregatten TORDENSKJOLDs bestykning
skulle forøges med 4 stk. 18 pds. riffelkanoner. "

Skibsartilleriets stade
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12/Jds. 29 ctr: riffetkanon . (Folo: Hrlge Abralmmson, Ti vl].

Efter forslag fra kommandoen over Københavns Søbefæstning bifaldt
Marineministeriet i maj 1864, at der til armering af batteriet SIXTUS rifle des 10 stk. 18 pds. kanoner, "
I samme måned gav Søtøjmesteren ved flere lejligheder i sine indstillinger
til chefen for Orlogsværftet udtryk for, at der var et almindeligt ønske ombord i marinens skibe om at få riflede kanoner. " Den 21/051864 anmodede
han om bemyndigelse til efterhånden at lade rifle indtil 100 stk. 18 pds. kanoner af støbningerne 1823-1829. I en opfølgende redegørelse fremhævede han, at den riflede 18 pds. kanons spidsprojektil havde en lige så
stor sprængladning som den 60 pds. kuglekanons rundgranat, og at den
havde en betydelig større indtrængningskraft og skudsikkerhed i fuld flugt
end den 30 pds. glatte kanon af samme vægt - den 30 pds. 40 ctr. kuglekanon. Denne havde kun fordelen for så vidt angik betjeningens hurtighed
og rikochetskydning, og da kun fordi den udskød 30 pds. mod 18 pds. kugler. I overensstemmelse med ønsker fremsat af officerer, der benyttede
sidstnævnte skytstype. bl.a. chefen for TORDENSKJOLD, foreslog Søtøjmesteren derfor, at de 30 pds. 40 ctr. kuglekanoner overalt udskiftedes med
18 pds. 40 ctr, riffelkanoner. Dette ville kræve til fregatterne 34 stk. og til
korvetterne 48 stk. Endvidere foreslog han de 18 pds. 22 ctr. kuglekanoner
i skruelinieskibet SKJOLD ombyttet med 4 stk. riffelkanoner. Dette beløb
sig, når de til batteriet SIXTUS bestemte 10 stk. medregnedes, til i alt 96
stk. Skulle der også tages hensyn til de 23 bombekanonchalupper og de 10
alm. kanonchalupper, ville der være behov for yderligere 43 stk . Marineministeriets umiddelbare reaktion var at beordre yderligere 20 stk. af de foresl åede 18 pds. kanoner udriflet." Det blev overdraget firmaerne Gamst &
Lunds Eftf. og Heegaard hver at foretage udrifling m.m. af 15 stk. kanoner
samt levere 1500 spidsgranater. De første 16 af disse kanoner var først færdige efter den endelige våbenhviles indgåelse den 20/07. De fik derfor in-

-- -

~

-

""

-

""
~

-

e-

=:"

'"

~

'"

-"

,...

e-

~

.,"=:

~

e-

d

'"

-

ec

:x:

:x:

""""

ce-

""e-

~

--

e-

-

~

\O

-

00

::;:

~

o

~

~

~

~

~

-

~

""

~
C-'

-

-

~
.~

-

.~

~

I

~

:i

en

""

-

-

-

""

- -

~

""

~

::"

~

-

-

""

-

~

.~

-""-

~

~

:::

-

""

~

""'"

o:

...
7-

~

:=

:2
"-

".

x

ee

ee

""

-

""

-

""

""

:;;:

~

;::

::

;;

;;
;:

~

~

~

-

""
x

7-

;..

""

$

;:;
7z

~
;;

;:

.s

~

~

:.<:

.-

~

-- :;:å

:2

~

:;::

s

~

~

E

~

:::

j

~

::

,...

~

::

;J

rzv:

~

~

.::.

j

:2
:.:.;

:~

:::7- ~.s
"tr:

,...

7--;

-e

E
~

.r=
--g

.:;;
tr:

,...

7-

::;

-<;

....
~

!:?
~
.2:

]

.:;;
"-

'r.
~

7~

.:=
]

.:;;
"-

Z

~

å;::

G

f::
fi ,...

;;
~

.~

] ~

.:;; ;Z
"- v:

d g;;
~

.s
ir:

~
~ .5
.:;;
zr:

"-

--;

1:
~

~

~

~

]

~

t;

.:;;

-'"

~

zr:

ffi

g ~
~

"-

~

i

~

:.<:
"7-

d

FLÅDENS ARMERING MED KANONER 1864"
( ;L rIL011l] )[

llIH _ED E
SKIIH~\;\'~~

;>; ,\\';>;1:
!>Op,
III<.

~l

fl.

l:le

IHp,

1O'1.i c.

l~

~)l".

;-10 11_

ml',

p.
K9r.

f ~ l<'.

mc

'-oll<'.

~ I p.

IO t,

,'rth.

IH 1'_
IO c.

22l'.

li skruekanonbåde

12l'.

1,1<-,

I~

n.vt lC11

I

Sq lllllll'skih \'IlED ElUK vt

~

2

S':llIi" IfoUT I Il-: rJS

H

Sqlknlwl :",\I .\ DI::"

I

Scilkruve t \ 'ALKYllI L\;

2H

2

;i O

:il)

so

~

IH

III
II

I

2 kanondulupper

~

2

IO kauondutupper

III

l kanonjoll er

III

I

Il kanonjoller

1.111

tip.

~

I \Jllldallll"klh .-EGIH

Konuuandotartoj

12p.

II
~

I

71;

IH

21

"l.7

7.;

II~

IIlI

II

"l."l.

(iO

2

h

128

Krigsåret l ~64

gen praktisk betydning for flådens armering under krigen. lo Søtøjmesteren
fremsatte imidlertid den 22/07 forslag om, at disse kanoner anvendtes til
en omarmering af de fire skruefregatter. I følge dette forslag skulle alle de
riflede kanoner ombord placeres på dækket, hvorfra de 30 pds. 40 ctr. kuglekanoner skulle tages i land. På batteriet foreslog han til gengæld anbragt
et antal 60 pds. 60 ctr. glatløbede granatkanoner.16 Fregatcheferne og deres
eskadrechefer afviste forslaget om i skibene at indføre den gamle granatkanon bl.a. under henvisning til, at den var langt ringere end den 30 pds.
kuglekanon til rikochetskydning, som stadig blev anset for vigtig. Alle støttede derimod forslaget om at øge antallet af riffelkanoner om bord."
Med henblik på at forsyne flere af de udrustede skibe med riflet skyts foreslog Søtøjmesteren også i maj 1864, at de 2 stk. 18/4 pds. whitworthske
bagladekanoner, der efter ulykken i 1861 ikke havde været anvendt i flåden, placeredes i dampskibene SLESVIG og FREJA. Marineministeriet fastholdt imidlertid, at disse kanoner ikke foreløbig skulle anvendes. " Dette er
det sidste, vi hører til de whitworthske kanoner, før de overførtes til museumsregnskabet.
Da der ijuni 1864 var tale om at udruste briggen ST. THOMAS, indstillede
Søtøjmesteren om tilladelse til fra det kgl. artilleri at måtte rekvirere 4 stk. 4
pds. riffelkanoner model 1863. Dette tiltrådtes af Krigsmin isteriet. Briggen
blev imidlertid ikke anvendt, og i stedet armeredes dampskibet VICEGOUVERNEUR BERG, der var blevet stillet til marinens rådighed, med dette
skyts, da dampskibet skulle anvendes som kommandofartøj for en deling kanonchalupper." 2 af disse armeredes hver med 1 stk. 18 pds. 40 ctr, riffelkanon i stedet for den reglementerede 24 pds. 50 ctr, kuglekanon." Ijuli 1864
traf Marineministeriet aftale med Krigsministeriet om udlån af yderligere et
antal 4 pds. riffelkanoner til brug i dampskibe, der skulle anvendes til kysternes bevogtning." Denne aftale fik imidlertid ingen praktisk betydning,
idet krigen reelt afsluttedes ved indgåelse afvåbenhvile fra den 20/07 1864.
I begyndelsen af august 1864 beordrede Marineministeriet de 6 stk. 12
pds. 29 ctr. riffelkanoner i fregatten THETIS og korvetten VALKYRIEN afgivet til det kgl. artilleri, der ønskede at anvende 12 pds. riffelkanoner i et
mobilt batteri, som agtedes etableret til forsvar af Sjællands nordkyst."
Skemaerne på side 126 og 127 giver en oversigt over flådens armering med
kanoner i 1864, således som den indberettedes afSøetatens Tøjhus i april 1865.
Fartøjsarmeringen

Som armering af skibenes fartøjer anvendtes glatløbede carronader, i fartøjer af og over 30 fod 1 stk. 18 pds. og i 26 fods fartøjer 1 stk. 12 pds. carronade af henholdsvis 925 og 600 pds. vægt. Dette skyts var monteret p å en
blok, der gled på en træslæde med 4° hældning. Slæden kunne fastgøres
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både for og agter til en øjebolt, om hvilken den også kunne bakses. Endvidere medgaves som fartøjsarmering 4 pds. haubitser af bronze. Formålet
med denne armering var først og fremmest at kunne støtte en landgang eller dække tilbagetrækningen fra en s ådan." I 1860 havde Søtøjmesteren foresl ået carronaderne erstattet af 24 og 12 pds. glatløbede kanoner. Nu, i
1864, ønskedes også på dette område indført riflet skyts. Foranlediget af en
udtalelse fra konstruktions- og regleringskommissionen fik Marineministeriet som ovenfor omtalt udvirket, at der til panserkorvetten DANNEBROGs fartøjer kunne lånes 2 stk. 4 pds. støbejernskanoner model 1863 fra
landetaten. I april 1864 indsendte Søtøjmesteren en ved Søetatens Tøjhus
udarbejdet tegning af en 4 pds. fartøjskanon. der var en modificeret udgave
af feltkanonen. Det påpegedes, at en sådan kanon også ville være egnet
som armering af de mindre skibe, der ikke oprindelig var konstrueret til
krigsbrug. Forslaget førte imidlertid ikke umiddelbart til en principiel ændring af flådens fartøjsarmering.
I 1864 var der i udrustede skibe medgivet følgende skytssom fartøjsarmering:
2
13
12
260

stk.
stk.
stk .
stk.

4
18
12
4

pds.
pds.
pds.
pds.

9 ctr. riffelkanoner
glatløbede carronader
glatløbede carronader
haubitser af bronze

Manneartilleri i land
Københavns søbefæstning omfattede i 1864 batterierne TREKRONER og
LYNETTEN, der indtil 1865 hørte under marinen og bemandedes dels af orlogsgaster, dels af soldater fra hæren, samt under hæren de nye forter, MELLEMFORT (1863) og PRØVESTENEN (1864). Endvidere indgik STRICKERS
batteri på Amager og batterier på Kastelsvolden, på Langelinie og ved Ny
Kalkbrænderi nord for Københavns havn." Alle disse anlæg var underlagt
kommandoen over Københavns Søbefæstning, som hørte under Krigsministeriet. Endelig bemandede marinen på Nyholm batteriet SIXTUS, som
var underlagt chefen for Orlogsværftet, men i tilfælde af angreb ville blive
kommanderet af en artilleriofficer fra landetaten." I løbet af foråret og sommeren 1864 klargjordes disse forter og batterier, og der fandt en vis omarmering sted. Bl.a. armeredes SIXTUS omkring 01/09 1864 med 10 stk.
18 pds. 40 ctr. riffelkanoner placeret i gamle 24 pds. skibsraperter,"
Søbefæstningen fik imidlertid alene bevogtningsmæssige opgaver, da der
ikke under krigen optrådte fjendtlige styrker nær hovedstaden.
På Als placeredes 8 stk. 24 pds. glatløbede kuglekanoner, og til støtte for
hæren ved kystforsvar på Vesterhavsøerne afsendtes i juni 1864 6 stk. 24
pds. kanoner med en besætning på 24 mand. Endvidere overførtes i juli
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Kanonbåden MARSTRAND, som i 1864 indgik i eskadren i Østersoens vestlige del armeret med 2 stk.
30 pds. 60 etr. glatløbede kanoner. Bemærk udbygnin gen ("vorten ") på skibssiden til placering af sk)'Iset. På dette billede ses MARSTRAND udrustet til soopm åling. (SØværnets Taktik- og Våbenskole, faggmppe fjernkending).

1864 efter ønske fra Krigsministeriet 40 stk. 18 pds. 22 ctr. glatløbede kanoner med besætninger til kystforsvar på Fyn.

2. Skibsartilleriet i kamp28
Skibsartilleriets anvendelse under krigen prægedes af de vekslende vilkår,
flåden var stillet overfor i de forskellige farvandsområder. De skibe, der indgik i eskadren i Østersøens vestlige del, brugte hovedsageligt skytset mod
mål i land og kom i kamp med landartilleri, medens eskadren i Østersøens
østlige del - øst for Dars - oplevede en række sammenstød på søen med lette
preussiske flådeenheder. Nordsøeskadren blev den eneste, der kom til at
deltage i et regulært søslag - ved Helgoland - mellem to jævnbyrdige og ensartede flådestyrker.
Eskadren i østersøens vestlige del
Allerede på krigens første dag den 01/02 1864 kom skruekorvetten THOR
og panserskonnerten ESBERN SNARE i kamp. De to skibe, der var stationeret i Eckernførde Fjord, engagerede de fremrykkende angrebsstyrker på
kysten og kom under beskydning af preussiske riflede 6 pds. feltkanoner.
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Model afpanserballeriet ROLP KRAKE. (Orlogsmuseet).

Efter nogen tids resultatløs skudveksling trak de sig ud af fjorden uden at
have lidt tab. Det var ved denne lejlighed, at en topgast i THOR greb vimplen , da stangen over ham blev truffet, og vimplen faldt ned. THOR kunne
dermed dampe ud af fjorden med vajende vimpel.
Samme dag var orlogskaptajn Muxoll'" som chef for eskadren i Østersøens
vestlige del blevet beordret til at overtage kommandoen over disse to skibe
samt flere, der i den følgende tid stødte til, bl.a. panserbatteriet ROLF
KRAKE.
Den 18/02 1864 forsøgte panserbatteriet ROLF KRAK.E om formiddagen
forgæves at ødelægge en bro, preusserne havde slået over Egernsund. På
grund af den ringe vanddybde kunne ROLF KRAK.E ikke komme så langt
ind, at broen kom fri af en høj, fremspringende pynt. ROLF KRAKE ankrede ca. 900 m fra kysten og beskød det sted, hvor broen antoges at befinde sig, uden at ramme den. Panserbatteriet blev herunder selv heftigt beskudt af preussisk artilleri, bl.a. af 12 pds. riflet skyts, der havde åbn et ild på
2400 m afstand. ROLF KRAK.E besvarede ilden. Under denne artillerifægtning, der varede ca. 1 1/~ time afgav ROLF KRAKE 57 skud (36 fuldkugler og
21 granater). Fra preussisk side blev der afgivet i alt 264 skud, og ROLF
KRAKE blev truffet ca. 100 gange. Kanontårnene og skroget havde imidlertid ikke lidt alvorlig skade. Der var fire sårede.
Under patruljering og forlægning i farvandet omkring Als og i Lillebælt
kom eskadrens skibe og fartøjer ofte under beskydning fra preussiske batteriet på den jyske østkyst. Eksempelvis havde skruekanonbåden WILLEMOES den 18/02 1864 i Als Fjord en skudveksling med et preussisk 6 pds.
batteri opstillet ved Ballegaard på Sundeved. Den 23/02 forsøgte dette bat-
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Løjtnant William Balduin Jespersen, der faldt
om bord i ROLF KRAKE den 18. april 1864.
{Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk At elier}.

teri at hindre panserskonnerten ESBERN SNARE i at forlægge nordfra til
Augustenborg Fjord. Ingen af parterne led skade ve d skudvekslingen.
Samme dag engagerede et preussisk batteri fra Stenderup Hage i Lillebælt
skruekanonbåden THURA, der besvarede ilden og sårede en enkelt mand.
Den 13/04 blev hjuldampskibet HERTHA beskudt fra et batteri p å
Snogebækshage ved den nordlige indsejling til Alssund. HERTHA led ingen
væsentlig skade; men to mand af besætningen blev dræbt afgranatstumper.
Den 28/03 1864 medvirkede ROLF KRAKE med sine glatløbede 60 pds.
kanoner til effektivt at afslå et angreb i Dybbølstillingens forterræn. Panserbatteriet afgav herunder 38 skud (granater) mod de angribende tropper.
Også den 18/04 1864 ved det afgørende angreb på Dybbølstillingen blev
ROLF KRAKE indsat i Vemmingbund, hvorfra angribende stormkolonner
blev taget under beskydning. I alt affyredes 95 skud hvoraf 82 med granat og
13 med kugle. Panserbatteriet blev udsat for voldsom beskydning fra land af
12 og 24 pds. riflet skyts. En 24 pds. granat trængte gennem dækket ned i
skibet og dræbte løjtnantjespersen" og sårede ni mand.
ROLF KRAKEs evne til at modstå fjendtlig beskydning vakte opmærksomhed ude omkring. Her hjemme huskes nok først og fremmest panserbatteriets skuffende indsats ved forsvaret af Als, hvor det den 29/06 1864 i
et kortere tidsrum lykkedes ROLF KRAKE ved skydning først med skrå og
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Dm preussiske auiso GRIL LE. (Souærnets Taktik- ug Våbens/wle, Jaggntppe fjernkending).

senere - på grund af afstanden - med granater at afb ryde fjendens overgang
i både over Als Fjord til Als. På grund af en fejlvurdering af situationen trak
ROLF KRAKE sig imidlertid tilbage for at løse andre opgaver, og preusserne kunne derfor uhindret genoptage overførslen af tropper fra
Sundeved. I forbindelse med operationen i Als Fjord skød ROLF KRAKE i
alt 108 60 pds. granater og 8 skrå mod transportfartøjerne og batterier i
land.

Eskadren i østersøens østlige del
Ved krigsudbruddet i februar var de nordtyske østersøhavne stadig spærret
af is. Først den 07 /02 1864 , da isen var brudt op, udgik ordren til at hejse
kommandoen i de til rådighed værende preussiske krigsskibe, der derfor
ikke var kampklar før midten af marts. Den preussiske flåde i Østersøen var
på dette tidspunkt sammensat af eskadren under kommando af Kapitån zur
See J achmann omfattende korvetterne ARCONA, NYMPHE, VlNETA og
avisoen GRILLE og flotillen under kommando af Kapit ån zur See Kuhn bestående afavisoen LORELEY, 4 dampkanonbåde af I. kl. og 14 af II. kl. samt
18 rokanonbåd e og 4 kanonjoller. Eskadren var baseret i Stettin og flotillen
i Stralsund. Korvetten VlNETA var imidlertid først klar fra værft i Danzig i
maj 1864 . I marts 1864 havde den preussiske general Moltke en plan klar
for landgang på Fyn, hvor 2-3 korvetter og alle dampkanonbådene skulle
indsættes ved et overraskelsesangreb i Lillebælt.
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De preussiske skibe og fartøjer var armeret som følger:
Hillel sk)1S

Glalll1hel sk)1S

Skih/I;U1l1j

2·1 pels.
ha/(Iade·

I );lh~ade·

(il! pels,
bombe-

kanon

kanon

kanon

Lukkel korve t AHC01\A

(j

Lukkel korvet VI1\ETA

li

Åhen korve NYMI'HE

l

12 pels,

Aviso LOHELEY

2

14 dampkanonbåde II, kl.

2H

lH rokancub åde
4 rokano i ljoller

2:i pels,

-

2·1pels.
kugle-

bombekanon

kanon

20
(i

2

H

kugle
kanon

20

Aviso GHlLLE

4 dampkanonbåde I. kl.

ali pds,

(j

,I

IH

IH
·1

De 24 pds. (15 cm) og 12 pds. (12 cm) bagladekanoner var støbejernskanoner forsynet med kolbernekanisme afWahrendorffs konstruktion,
Den 23/02 1864 var kontreadmiral van Dockum blevet beordret til at tage
kommandoen over den danske eskadre , der var bestemt til at operere i
Østersøens østlige del. Opgaven var bevogtning og blokering af de øst for
Dars liggende preussiske havne, herunder indeslutning af de preussiske
krigsskibe. Skruefregatten SJÆLLAND var flagskib, og i eskadren indgik
skruelinieskibet SKJOLD og et vekslende antal fregatter, korvetter, skonnerter og hjuldampskibe.
Den 17/03 1864, kun to dage efter blokadens etablering, forekom det første og mest voldsomme sammenstød mellem danske og preussiske flådestyrker i Østersøen. Den preussiske eskadrechef var beordret til med korvetterne ARCONA og NYrvIPHE samt avisoen LORELEYog en division kanonbåde at bortjage den danske blokadeeskadre eller i det mindste ved en
flådedemonstration ud for Swinemiinde vise, at blokaden her ikke var effektiv. Trods betydelig underlegenhed i antal kanoner stod de tre preussiske
skibe med fuld fart nordpå mod den danske eskadre, der befandt sig ud for
Jasmund på Riigens nordøstspids. Efter en kort skudveksling drejede preusserne atter sydover, og den små 2 timer lange kamp forløb derefter som en
tilbagetogsfægtning, hvor på dansk side kun SJÆLLAND og SKJOLD kom til
skud, og hvor de preussiske skibe dygtigt udnyttede hækskyts, fart og manøvreevne og alle slap hjem. Preusserne havde åbnet ild på ca. 1500 m.
Afstanden varierede derefter i løbet af fægtningen. SJÆLLAND girede her-
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Chefen for l'skadren i østersøensøstlige del,
kontreadmiral C.E. van Dockum.
(Orlogsmuseet) .

under skiftevis til styrbord og bagbord for at bringe bredsiderne til at bære
mod de retirerende fjendtlige skibe. Dette udnyttede preusserne imidlertid
til ved flere lejligheder at beskyde SJÆLLAND langskibs. De preussiske
kanonbåde, der blev afvist af skruefregatten TORDENSKJOLD, kom ikke til
at spille nogen rolle. Preussernes ammunitionsforbrug den dag var fra
ARCONA 156, NYMPHE 84 og LORELEY22 skud samt fra kanonbådene 20
skud. Tabene begrænsede sig til 3 dræbte og 19 sårede i SJÆLLAND og 5
dræbte og 8 sårede i den preussiske styrke . Der var materiel skade på begge
sider; men de danske skibe kunne i første omgang udbedre skaderne i søen.
Den danske eskadre havde ved at afvise den preussiske styrke løst sin opgave.
Preusserne betragtede imidlertid denne fægtning som en stor taktisk sejr, og
den blev den unge preussiske marines ilddåb.
Baglademekanismerne på de preussiske 24 pds. riffelkanoner synes at
have voldt nogle kvaler, idet det forekom, at kolberne under skydning
klemtes fast. Senere i marts 1864 modtog eskadren 16 stk. nye 12 pds. bagladekanoner med Kreiners dobbeltkile, hvoraf 2 stk. installeredes i avisoen
og kommandoskibet GRILLE.l~
Den 14/04 1864 gennemførte den preussiske flådechef, prins Adalbert,
en recognoscering med GRILLE fra Swinemunde i retning modjasmund,
hvor enheder af eskadren i Østersøens østlige del befandt sig. For GRILLE
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Fægtningen ved Riigen den 17. marts 1864. (M aleri af Chr: Blache, Orlogsmuseet}.

var det opgaven at prøve, om den hurtige aviso med sine 14 knob var i stand
til i en løbende fægtning at holde sig på en sådan afstand af de danske
skibe, at GRILLE kunne anvendes sine 2 stk. 12 pds. riffelkanoner uden
selv at blive truffet. Der udspandt sig en ca. 2 timer lang skudveksling mellem GRILLE, SJÆLLAND og SKJOLD under forfølgelse tilbage mod Swinemunde. Det lykkedes GRILLE, der i alt afgav 30 skud, at holde en afstand
på mellem 3000 og 4000 m. De to danske skibe affyrede adskillige bredsider, uden at der skete nogen skade.
Den 24/04 1864 havde skruefregatten TORDENSKJOLD en ca. 1 1/~ times
skudveksling med GRILLE i farvandet mellem Rugen og Møen, og den
30 /04 forsøgte korvetten VINETA at slippe ud af havnen ved Neufahrwasser, men blev tvunget tilbage af SKJOLD.
Den sidste træfning i Østersøens østlige del fandt sted den 02/071864, da
5 kanonbåde havde en skudveksling på 2500-3000 m afstand med TORDENSKJOLD og HEKLA ca. 9 sømil nord for Dornbusch. Preusserne skød
i løbet af ca. 45 minutter i alt 46 skud; men var noget hæmmet af funktioneringsfejl ved baglademekanismerne på de 24 pds. riffelkanoner, hvoraf i
alt 5 i en periode var sat ud af spillet."
Det lykkedes således ikke preusserne at bryde ud fra østersøhavnene og
støtte hærens operationer i Lillebæltsområdet. Fra preussisk side fremhævedes det imidlertid, at det var lykkedes den preussiske flåde i Østersøen
at binde store danske flådestyrker, der dermed hindredes i at støtte den
danske hær.
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Hjuldampskibet HEKLA i Rønne Havn 1864. (Orlogsmuseel).

Nordseeskadren.
Efter at først skruefregatten NIELS JUEL fra begyndelsen af februar og senere også skruekorvetten DAGMAR i nogen tid havde patruljeret i
Nordsøen og den Engelske Kanal formeredes Nordsøekadren. Den 29/03
1864 beordredes orlogskaptajn E.Suenson~~ til at hejse sin stander i NIELS
JUEL og underlægge sig korvetten HEJMDAL. Det var først og fremmest efterretningerne om østrigske planer om at sende en flådestyrke til Nordsøen, der første til denne beslutning. I det meste af april opererede eskadren i Nordsøens sydlige del. I begyndelsen af maj stødte skruefregattenJYLLAND til eskadren ved Kristianssand.
Den østrigske styrke, der i første omgang stævnede mod danske farvande,
bestod af skruefregatterne SCHWARZENBERG og RADETZKY samt skruekanonbåden SEEHUND. Den 01/05 1864 forstærkedes denne styrke ved
den Helder med de preussiske skruekanonbåde BASILISK og BLITZ samt
hjuldampskibet ADLER. Under kommando af den østrigske eskadrechef
kommandør von Tegetthoff fortsattes forlægningen nordpå til Elbmundingen. Den danske Nordsøeskadre var på dette tidspunkt i Kristianssand; men
stod kort efter sydover i Nordsøen. Den 09/051864 fik de to eskadrer hinanden i sigte øst for Helgoland. De to parters armering og besætning fremgår
af nedenstående skemaer.
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Som det vil ses, ha vde den dan ske eskadre e n overvægt på 15 kanoner;
men når det tage s i betragtning, at de østrigske 24 pds. riffelkanoner var
svingkanoner, der kunne anvendes til begge sider, er det nok rimeligt at
anse de to siders bredsidelag for jævnbyrdige.
De to eskadrer mødtes i kølvandsorden på modgående kurser, idet de 3
preussiske kanonbåde trak sig ud i læ af de østrigske fregatter. Østrigerne
åbnede kl. ca. 1345 ild på stor afstand. De danske skibe besvarede på ca.
1000 m afstand ilden. Efter passage på modsatte kurser drejede østrigerne
styrbord over og kom herved ind på ca. 650 m afstand på medgående kurs.
Efter den danske eskadrechefs skøn varierede skudafstanden under kampen derefter mellem ca. 1000 og ca. 300-500 m . SCHWARZENBERG led
mest på østrigsk side, medens det på dansk side var det midterste skib i linien , JYLLAND, der modtog flest træffere , i alt 18 i skroget og det opstående, heraf 7 granater. En af disse slog igennem siden og eksploderede
Den danske Nordsøeskadre
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Skibsartilleriet i kamp

Chefen for Nordsoeskadren, orlogskaptajn
E. Suenson. (Orlogsmuseet}.

ved kanon nr. 9, hvor den dræbte eller sårede hele kanon besætningen. Kl.
ca . 1530 sprang en dansk granat i SCHWARZENBERGs forrig og antændte
sejl og tovværk, og branden b redte sig hurtigt. Denne situation tvang
Tegetthoff til at ændre kurs og søge ind på neutralt, britisk territorium ved
Helgoland, hvorefter kampen kl. ca. 1630 ophørte. Træfningen havde fundet sted under gu n stige vejrforhold, stille og med god sigt, hvilket ogs å bød
optimale betingelser for det glatløbede skyts.
Tabene var på dansk sid e 14 dræbte og 55 sårede og på østrigsk 32 dræbte
og 59 sårede. De preussiske kanonbåde havde ingen tab.
Det danske am rnun itio nsfo rbrug" beløb sig til:
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Krigsåret 1864

Ma neureskitse afslaget ved Helgoland. (Ti dssk ri]! for

SØV (J'Sf ll ) .

Oplysningerne om ildåbningsafstanden varierer:
Tegetthoffs rapport:
Suensons rapport:
Klatts rapport:
Lutken: "Nordsøeskad ren og Kampen ved Helgoland":

3400
1900
2000
3800

m
m
m
m

Kampen var således foreløbig endt i dansk favør; men det lykkedes fjen den, efter at branden var slukket, og de mest nødvendige reparationsarbejder var udført, i ly af mørket at trække sig tilbage til Cuxhaven. Den danske
eskadre havde om aftenen midlertidigt forladt Helgolandsområdet og forspildte dermed chancen for at nedkæmpe modstanderen.
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Del østligske flagskib SCHl"lARZENBE RG brænder un der slaget ved Helgo/and den 9. maj 1864 .
(Maleri afjohan Carl Neuman n 1864. Del Nationalhistoriske Mu seum på Frederiksborg, Hillerød).

3. Krigserfaringer
Krigen i 1864 var den første i Europa, hvor skrueskibe delvis armeret med
riflet skyts kom i kamp mod hinanden. Skrueskibe havde nok i vidt omfang
deltaget i Krimkrigen; men søkrigsbegivenhederne under denne krig havde
stort set været præget af kamp mellem allierede skibe og russiske kystbatterier. Hændelserne til søs i 1864 vakte derfor interesse internationalt,
selvom der kun var tale om fægtninger af begrænset omfang og beskeden
betydning.
Skruefremdrivningens betydning for manøvrefriheden blev klart bekræftet,
og fartoverlegenhedens taktiske betydning tydeligt demonstreret ikke mindst
i sammenhæng med anvendelsen af langtrækkende skyts. Sejlkrigsskibenes
æra var definitivt forbi.
Panserbatteriet ROLF KRAKEs optræden i Lillebæltsområdet viste tydeligt panserets betydning. Den kendsgerning, at det preussiske artilleri med
sine riflede kanoner ikke havde vist sig i stand til at gennembryde ROLF
KRAKEs pansrede sider gjorde ikke mindst indtryk på det preussiske marineministerium og kom til at påvirke den videre udvikling af det tyske skibsartilleri. 3h
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Rapporterne fra de danske eskadre- og skibschefer" fremhæver besætningernes ro og koldsindighed under de ovennævnte kampe. Dette gælder
såvel de faste folk som de værnepligtige. Om de anvendte skydemetoder foreligger kun få oplysninger. M korvetten HEJMDALs rapport om kampen
den 09/05 ved Helgoland fremgår det imidlertid indirekte, at der anvendtes dels "fri skydning", hvilket betød at de enkelte kanoner uafhængigt af
hinanden hurtigst muligt beskød det beordrede mål, dels skydning i "lag",
hvor affyring af hele batteriet skete på signal.
Fra et artilleristisk synspunkt er det anvendelsen af det riflede skyts, der
må påkalde sig særlig interesse. Den som en nødforanstaltning, tør man vist
sige, gennemførte oprifling af gamle 18 pds. glatløbede kuglekanoner og
lån fra landartilleriet af endnu ældre opriflede bronzekanoner gav på det
udviklingstrin, de implicerede mariner da befandt sig, den danske flåde det
fornødne tilskud. Som den konstituerede Undertøjmester Blom skrev i
Tidsskrift for Søværnet samme år, så gjorde disse pjecer unægtelig god
nytte under krigen, og marinen ville have været ilde faren, om den ikke
havde haft dem at gribe til. Når det ved forskellige lejligheder viste sig, at de
preussiske 12 og 24 pds. riflede bagladekanoner havde større rækning end
de danske riffelkanoner, skyldtes dette affuteringen og ikke kanonerne selv.
Et særligt problem i flere danske skibe var, at kanonportenes begrænsede
højde ikke tillod skydning med stor elevation, hvilket f.eks. TORDENSKJOLD oplevede under skudveksling med avisoen GRILLE. Med 13 V~ o
højderetning, hvilket var det maksimale den 12 pds. 29 ctr. riffelkanon
kunne eleveres i kanonporten, før den tog mod drømpIen, var projektilnedslagene korte, samtidig med at skuddene fra GRILLEs 12 pds. riffelkanoner gik over fregatten. Tilsvarende var højderetningsfriheden for de 12
pds. riffelkanoner i SJÆLLAND på grund af porthøjden begrænset til en
rækning af 4.100 alen (ca. 2675 m) ."
De riflede kanoners spidsgranater havde en overlegen virkning i forhold
til de glatløbede kanoners kugler. Under kampen ved Helgoland var det af
fjendens skud næsten udelukkende hans spidsgranater, der anrettede betydelig skade. Det var således spidsgranater, der såvel i NIELS JUEL som i
JYLLAND dræbte og sårede en hel kanonbesætning, og det var ligeledes en
spidsgranat, der ødelagde JYLLANDs ratline og grundtalje på et meget
uheldigt tidspunkt af træfningen. Tilsvarende skyldtes de alvorlige skader i
fjendens skibe, herunder branden i SCHWARZENBERG, hovedsagelig
danske spidsgranater. Også under træfningen ved Rugen den 17/03 viste
de riflede kanoners granater sig at have størst effekt."
I juli 1864 skrev chefen for JYLLAND, at han efter at have set virkningen
af de forskellige slags projektiler meget ønskede, at fregatten kunne blive
armeret med flere riflede kanoner," Det fremgår da også af generalrappor-
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Fregatten JYLLANDs officerer omkring 12/Jds. 29 els: riffelkunon i 1864 . (Orlogsmuseet),

terne fra de enkelte skibe indsendt efter udrustningen i 1864, at der i almindelighed tillagdes det riflede skyts stor vægt. Eksempelvis foreslog chefen for panserbatteriet ROLF KRAKE, at de 2 stk. glatløbede 60 pds. kanoner i det ene af tårnene erstattedes af 1 stk. svær, panserbrydende kanon.
Chefen for JYLLAND påpegede tilsvarende, at skruefregatten for ikke at
være forsvarsløs overfor panserskibe foruden et passende antal riflede kanoner burde armeres med 2-4 stk. svært, panserbrydende skyts. Chefen for
SJÆLLAND, som rapporterede, at alt til artilleriet hørende var i god orden,
mente, at efter datidens fordringer burde de 30 pds. kanoner på fregattens
batteri ombyttes med 60 pds. kanoner og 18 pds. riffelkanoner anbringes
p å skanse og bak. Chefen for NIELSJUEL udtalte, at han fandt armeringen
hensigtsmæssig efter fregattens størrelse, dog ville det være rigtigt at give
den 18 pds. riflede kanoner overalt på øverste dæk samt sådanne kanoner
for og agter på batteriet. For TORDENSKJOLD anførte chefen, at "da
Fregatten ikke er hurtigløbende, tillader jeg mig at foresl å, at den for
Eftertiden armeres med svært, riflet, langtrækkende Skyts" . Chefen for
SKJOLD foreslog, at der for og agter på underste batteri placeredes i alt 4
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Træffere påfregattenJYLLAND den 9. maj 1864. (Tidsskrift for Seuæsen 1864).

stk. svære riffelkanoner, samt at de glatløbede 18 pds. dækskanoner ersattedes af 18 pds. riffelkanoner i affutager, der tillod større elevation.
Endvidere påpegedes nødvendigheden af samme årsag at gøre kanonportene større.
Espingolerne nævnes ikke i skibenes rapporter og synes ikke at have haft
nogen praktisk betydning.

4. Projekter ogforsøgsskydninger
I 1864 fortsattes bestræbelserne på at finde frem til bedre og sværere riflet
skyts. Forsøgene med riflede støbejernskanoner af 24 pds. og 60 pds. kaliber videreførtes, ligesom udvikling af nye projekter overvejedes. Med stor
tiltro til det svenske kanonjerns kvalitet argumenterede ikke mindst Søtøjmester Skibsted for en videreudvikling også for de sværeste kalibres vedkommende af støbejernsskyts, der ville kunne anskaffes for en meget lavere
pris end de armstrongske kanoner,"
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Træffere påfregattm SCHWARZJc:NBERG den 9. maj 1864. (Tidsskrift for Souæsen 1864).

24 pds 62 ctr. riffelkanoner
I januar 1864 indstillede Søtøjmesteren til Marineministeriet, at der samtidig med den leverance af 60 pds. 89 ctr. kuglekanoner, som ministeriet ønskede beordret snarest muligt i løbet af foråret, m åtte blive bestilt 2 stk. 24
pds. 60 ctr. kanoner, senere betegnet 62 ctr. af den i november 1863 indsendte tegning. Disse kanoner var tænkt riflet og forsøgsskudt med henblik
på at skabe grundlag for beslutning om:
1. Støbejern burde benyttes som materiale til riflede kanoner af

større kalibre
2. Det 24 pds. kaliber ikke var det mest hensigtsmæssige og sværeste riflede kaliber, der burde indføres som batteriskyts i sidebevæbnede skibe og som jagtkanoner.
3. Ikke netop en sådan kanon ville være den mest hensigtsmæssige bestykning for dampkanonbåde.
De 2 prøvekanoner leveredes fra Åker Styckebruk i september 1864. De
blev riflet efter landartilleriets system hos Gamst og Lunds Eftf., og den ene
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blev prøveskudt i efteråret 1864 med 6 pds. ladning og 50 pds. spidsgranater. Den udholdt 600 skud; men skød imod al forventning mindre godt."
Den anden kanon blev prøveskudt i april 1865 . Den sprang ved det 57de
skud. Det blev derefter opgivet at anvende 24 pds. støbejernskanoner uden
forstærkning af f.eks. st ålringe."

60 pds. 89 ctr. riffelkanon
Som omtalt i kapitel 5 besluttedes det i september 1862 at rifle den 60 pds . 89
ctr. prøvekanon, efter at den var blevet indskudt som glatløbet kanon.
Kanonen blev riflet ved firmaet Gamst & Lunds Eftf. efter landartilleriets system med 6 riffelgange. I løbet af 1863 blev der i alt afgivet 300 skud under
prøveskydning." I sommeren 1864 anvendtes denne kanon ved panserforsøgene og sprængtes efter nogle få skud. Derefter opgaves det at rifle flådens
60 pds. 89 etr. kuglekanoner," Undertøj mester Blom foreslog i 1868, at de 60
pds. 89 ctr, kanoner forsynedes med et indsat smedejernsløb efter den af englænderen Palliser (1830-1882) foreskrevne metode og rifledes til det 36 pds.
kaliber. I 1871 fremsatte den tidligere Søtøjmester, kommandør Skibsted, forslag om rifling af disse kanoner. Ingen af disse forslag blev tiltrådt."
60 pds. 120 ctr. riffelkanoner
Den ene af de to i november fra Åker Styekebruk modtagne 60 pds. 120 etr.
kanoner blev i løbet af vinteren 1863-1864 riflet hos Gamst og Lunds Eftf.
efter landartilleriets system med 6 riffelgange og en stigning på 40 kalibre.
Denne kanon type var tænkt anvendt i de store panserkorvetter DANNEBROG og PEDER SKRAM.17 Prøveskydning be gyndte i marts 1864 . Der blev
skudt med 15 pds. ladning samt 117 og 129 pds. projektiler med et vekslende antal knaster (12-24) .18 Kanonen anvendtes ogs å ved panserforsøgene i sommeren 1864, hvor den bl.a. skød med den til de armstrongske
60 pds. 144 etr. kanoner bestemte ammunition." Prøveskydningerne afsluttedes i september 1864, efter at der var afgivet i alt ca . 120 skud. Hermed
ophørte skydningerne med de 60 pds. 120 etr., og dermed standsedes forsøgene med svære, riflede støbejernskanoner."
60 pds. 157 ctr. riffelkanon
Med henvisning til behovet for svært, panserbrydende skyts til panserkorvetterne DANNEBROG og PEDER SKRAM indsendte Søtøjmesteren i juni
1864 tegning til en 60 pds. støbejernskanon forstærket på bagstykket med
stålringe, som havde en løblængde på 18 kalibre og vægt 15.700 pds. (7.850
kg) . Den var foreslået riflet efter landartilleriets system og bestemt til at udskyde projektiler af indtil 150 pds. vægt med ladninger på 25 til 30 pd. Efter
Søtøjmesterens overbevisning var det svenske støbejern af tilfredsstillende
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kvalitet som kanon materiale, og han mente med dette forslag at kunne skaffe marinen kanoner, der var lige så kraftige og sikre som de armstrongske
for mindre end 1/3 af disses pris. "
Den whitworthske kommission, der i oktober samme år fik dette forslag
til udtalelse, fremhævede, at nok anvendte mange udenlandske mariner og
artilleristyrker riflede kanoner af støbejern omlagt med stålringe; men de
fleste af disse var højst af det 30 pds. kaliber og ikke bestemt til så store ladninger, at der kunne forventes nogen virkning mod pansrede skibssider.
Tværtimod syntes de store mariner at være kommet til den erkendelse, at
det trods betydelige omkostninger var nødvendigt at konstruere panserbrydende kanoner enten af stål eller af stål og smedejern. Alene den amerikanske flåde anskaffede fremdeles svære, riflede og ringede støbejernskanoner af Parrott's konstruktion. Til disse brugtes imidlertid kun en 14 1/2
pds. ladning, og alligevel forlød det, at der var forekommet flere sprængninger af kanoner af denne art under beskydning af Charleston. Der forelå
således ingen erfaringer for, om det var muligt at konstruere en ringet
støbejernskanon. der uden fare for sprængning kunne udskyde et stålprojektil med en ladning på mindst 20 pd., som ansås for nødvendig overfor en
skibsside pansret med 4W' jernplade. Vished om dette spørgsmål kunne
kun opnås ved omfattende skydeforsøg. Efter kommissionens opfattelse
bød de 60 pds. armstrongske kanoner så megen betryggelse, som det da var
muligt at opnå. Den kunne dog kun tilråde, at der afholdtes yderligere
prøveskydninger med en af de fra Armstrong modtagne kanoner til yderligere betryggelse, og såfremt ministeriet agtede at anskaffe et større antal."
Søtøjmesterens forslag blev ikke taget til følge, og der anskaffedes 60 pds.
smedejernskanoner fra Armstrong til de store panserskibe.
Franske 30 pds. riffelkanoner

I begyndelsen af 1864 blev der fra firmaet Voruz & Cie . i Nantes tilbudt regeringen køb af 40 stk. 30 pds. riffel kanoner. Krigsministeriet accepterede
tilbuddet under forudsætning af, at kanonerne viste sig at være gode. Dette
var imidlertid ikke tilfældet. Ved prøveskydninger, der påbegyndtes i maj
1864, sprængtes den første kanon ved det 28. skud, og 2 stk. fik under skydning begge slået tappene af. Firmaet måtte derfor sende en ny levering,
som imidlertid først modtoges i foråret 1866. Marineministeriet havde også
vist interesse for dette projekt, men blev skuffet."
Engelske tilbud

Marineministeriet modtog i 1864 en række tilbud om levering af riflet kanonmateriel. Bl.a tilbød Whitworth's Manchester Ordnance & Rifle Comp.
at levere 2 stk. 70 pdr. riffelkanoner, og Captain ].A.Blakely sendte veder-
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Panserfregatten DANMARK. (Souærn ets Taktik- og Våbenskole, faggl1lpJ}ejjemkrndillg).

lagsfrit 2 granater forsynet med kobberføringbund som modeller for, hvad
han kunne levere. Charles Camrnell & Comp. i Sheffield tilbød at levere stålblokke til kanonfremstilling. Ingen af disse tilbud førte til leverancer; men
hos Armstrong bestiltes i september yderligere 2 stk. 60 pds. 144 ctr, riffelkanoner beregnet til den nye panserfregat DANMARK, der samme måned
forventedes at ankomme fra England.'>!
Excentriske granater ,;:;

Ved skydning med glatløbede kanoner med spillerum opstod der fra skud
til skud tilfældige afvigelser i højden og siden beroende på, at kuglerne under udfarten gennem løbet bragtes i ukontrolleret rotation, enten fordi de
prellede mod løbet, eller fordi de påvirkedes af forbistrømmende krudtgas.
I forsøg på at forbedre skydningen med dette skyts havde der allerede i
århundredets første halvdel i flere lande været eksperimenteret med excentriske rundgranater, hvis tyngdepunkt ikke var sammenfaldende med
kuglecenteret. Formålet var at opnå konstante afvigelser. Det fremgik af
disse forskellige forsøg, at der ved skydning med sådanne granater kunne
opnås mindre spredning og længere rækning, når kuglen blev indsat i kanonen med tyngd epu n kte t lodret over kuglecenteret. Kuglen ville da un-
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der udskydning blive bibragt rotation fra neden og opad. I 1864 anvendte
den preussiske marine næsten udelukkende excentriske granater til sine
glatløbede 36 pds. og 68 pds. kanoner dog uden bemærkelsesværdigt resultat. I marts samme år bad Søtøjmesteren om tilladelse til anskaffelse af et
mindre antal excentriske granater til forsøg med flådens 60 pds. og 30 pds.
glatløbede kanoner. Der bestiltes hos firmaet Gamst & Lunds Eftf. 100 stk.
kugler af hvert af de to kalibre, og skydeforsøg afholdtes i begyndelsen af
1865 med en 30 pds. 51);:; ctr. kuglekanon. Af disse forsøg fremgik det, at det
med excentriske granater var muligt at opnå overordentligt flade baner og
forbedret skudsikkerhed. De gode resultater opnåedes imidlertid kun ved,
at der ved ladningen vistes meget stor omhu, at hver kugles stilling efter
ladning blev kontrolleret, og at omladning udførtes, hver gang kuglen
havde fået gal hældning. Det erkendtes, at det var tvivlsomt, om det i kamp
ville være muligt at udvise samme omhu, og de opnåede forbedringer
bragte ikke det glatløbede skyts på højde med det riflede. Søartilleriets forsøg bekræftede de erfaringer, der var gjort p å HMS EXCELLENT i
England, om hvilke General Sir Howard Douglas udtalte, at "no practical application af the excentric principle ean be made for general service"." De
excentriske granater fandt da heller ikke anvendelse i flåden.

5. Panserforsøgene 1863-1864 57
Det andet forsøg mod panserskiver begyndte ved juletid 1863 og fortsattes i
sommeren 1864. Som mål anvendtes en stor træskive beklædt med 4,5"
tykke smedejernsplader fra den franske fabrik Petin & Gaudet i Rive de
Gier og de britiske firmaer Cammell & Co., Cyclops Works i Sheffield,
Rigby & Broadmore i Glasgow, Lancefield Works i Glasgow, Thames Iron
Works i London samtjohn Brown & Co. Atlas Works i Sheffield. Skiven var
opbygget som skibssiden i et panserskib med træskrog. Den havde lodrette
12" svære spanter med 9" yderklædning og 7);:;" inderklædning af egetømmer. Forsøget havde det dobbelte formål , dels at undersøge de forskellige
pladers modstandsevne, dels at vise forskellige kanoners og projektilers
virkning mod en med 4);:;" plade pansret skibsside.
Pansereis modstandsevne

Til opfyldelse af det førstnævnte form ål blev alle plader beskudt af en 60
pds. 89 ctr. kuglekanon med sædvanlige støbejernskugler og 15 pds. drivladning på en afstand af 300 alen. Forsøget viste, at pladen fra Atlas Works
havde størst modstandsevne og var af fortrinlig kvalitet. Også pladerne fra
Cyclops Works og fra Rigby & Beardmore vurderedes som gode, medens de
øvrige var mindre tilfredsstillende.
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Våbenvirkningen
Der blev skudt med flådens 60 pds. 89 ctr. og landartilleriets 84 pds. glatløbede kuglekanoner samt med følgende riffelkanoner:

Kaliber:

Projektilvægt:

6" 9'"
7" 9'"
7" 9'"
8" 8'"

120
120
145
168

\

40
60
60
84

pds.
pds.
pds.
pds.

wahrendorffsk bagladekanon
89 ctr. forladekanon
120 ctr. forladekanon
forladekanon

9""
6""
6""
4""

pd.
pd.
og 180 pd.
pd.

De glatløbede kanoner skød med støbejerns- og stålkugler og de riflede
kanoner med massive spidsprojektiler. Endvidere skød den 60 pds. 120 ctr.
kanon med 145 og 155 pds. stålgranater.
Forsøgene viste, at de 60 og 84 pds. glatløbede kanoner hverken med
støbejerns- eller st ålkugler, selv ikke på kort afstand, form åede at gennembryde en pansret skibsside, den første slet ikke og den anden ikke med sikkerhed. Det fremgik endvidere, at de riflede kanoner med stålprojektiler
kunne gennembryde en med 4,5" plader pansret skibsside på 300 alens afstand, forudsat der benyttedes tilstrækkelig vægt af projektil og ladning.
Stålgranaterne var bestemt til at eksplodere ved den af anslaget fremkaldte
varme. Dette skete da også; men eksplosionen syntes ikke at forøge virkningen i forhold til de massive projektiler.
Skydningen efterlod dog nogle ubesvarede spørgsmål såsom:

l. På hvilke afstande ville de forskellige kanoner bevare gennembrydningsevnen?
2. Var det muligt uden skade for virkningen at reducere vægten af
projektil og ladning af hensyn til kanonen?
3. Kunne hårdtstøbte støbejernsprojektiler fremstillet efter Palliser's
metode erstatte de kostbare stålprojektiler?

6. Samarbejdet mellem værnene
Den foreliggende litteratur om krigen i 1864 efterlader det indtryk, at forholdet mellem de to værn eller etater, som de da benævntes, i almindelighed var præget af manglende samarbejdsvilje og ringe gensidig forståelse.
Dette synes imidlertid, som det vil have fremgået af det tidligere anførte,
ikke at have været tilfældet på artilleriområdet, hverken i årene forud for
1864 eller under krigen. Forsøgs- og udviklingsvirksomheden varetoges af
kommissioner med repræsentanter fra begge værn og erfaringer udveksle-
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des løbende. Søofficerer gennemgik specialuddannelse p å hærens militære
højskole, og da marinen efter kaptajnløjtnant Carlsens død i 1861 ikke af
egne rækker kunne hente en officer med de ønskede artilleristiske kvalifikationer, stilledes en landofficer, Otto Blom , til rådighed som Undertøjmester, d.v.s. næstkommanderende ved Søartilleriet. Han kom i åre n e
1861-1869 til at øve betydelig indflydelse på udviklingen af det riflede skibsskyts. Der var i marinen forståelse for betydningen af standardisering af de
to etaters materiel, og under krigen udlåntes i ret betydeligt omfang artillerimateriel fra hær til flåde og omvendt. En medvirkende årsag til den gensidige forståelse har nok ligget i det forhold, at hæren havde hovedansvaret
for søbefæstningen og dermed ogs å en maritim opgave og interesse i skyts
til skydning mod sømål.
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7. KAPITEL. DE RIFLEDE FORLADEKANO NERS ÅRTI 1865-1875

1. Flådens udvikling
Skibsartilleriets udvikling efter krigen i 1864 beroede på flådens udvikling,
omend den artilleristiske udvikling naturligvis også havde indflydelse på skibenes konstruktion specielt for så vidt angik panserskibene; men også andre
faktorer spillede ind på skibsmateriellets udvikling. December 1864 bød for
den danske flåde først og fremmest på et definitivt farvel til sejlkrigsskibene.
Umiddelbart efter krigens afslutning ved fredsslutningen i Wien 31/101864
nedsatte Marineministeriet en kommission til at tage realisation af Orlogsværftets materiel under overvejelse. I sin besvarelse anførte kommissionen,
at skruelinieskibet SKJOLD, panserkorvetterne DANNEBROG og PEDER
SKRAM (fra 1865 benævnt panserfregatter), ' de 4 skruefregatter, 3 skruekorvetter, 4 skrueskonnerter samt panserbatteriet ROLF KRAKE og de 6 skruekanonbåde burde bevares. Med hensyn til sejlskibene mente kommissionen
ikke, at de i en kommende krig ville finde anvendelse, hvorfor man i en situation, hvor der var tale om at reducere flådestyrken , ikke burde betænke
sig på at skille sig af med dem." Allerede måneden efter udgik ved kongelig
resolution af 19/12 18641inieskibene VALDEMARog FREDERIK VI, fregatten THETIS, korvetten NAJADEN og briggen ST. THOMAS samt hjuldampskibet HERTHA. Af sejlskibe bevaredes et par år endnu briggen ØRNEN og
korvetten VALKYRIEN, sidstnævnte udrustet som kadetskib i 1865. ~
Marineministeriet havde i vinteren 1863-1864 i sine bestræbelser på i en
kritisk situation at tilvejebringe yderligere pansrede skibe ført forhandlinger med Baumgarten og Burmeister i København om bygning af et panserbatteri. Dette førte ikke til noget resultat, hvorimod der i marts 1864 blev
indgået kontrakt med det franske firma M.L.Arman i Bordeaux om levering samme sommer af et pansret træskib benævnt "vædderskib" (beliere)
og armeret med l stk. 10" (300 pdr.) og 2 stk. 6,4" (70 pdr.) riflede forladekanoner fra Armstrong. Skibet, der fik navnet STÆRKODDER, ankom først
til København i november 1864 efter krigens afslutning. Det opfyldte ikke i
enhver henseende kontraktbetingelserne. Bl.a. var farten for ringe, og det
endte med, at Marineministeriet opgav at købe skibet, som Arman derefter
solgte til de amerikanske sydstater. Det fik navnet STONEWALL, men
nåede ikke længere end til Cuba, før den amerikanske borgerkrig sluttede.
Efter at være kommet i USAs besiddelse afhændedes det til japan.'
Efter krigen blev det Orlogsværftet, der fik til opgave at konstruere et nyt
panserbatteri. I marts 1865 bestemte Marineministeriet i forbindelse med
godkendelse af Orlogsværftets forslag til arbejdsplan for finansåret 18651866 , at panserfregatten PEDER SKRAMs fuldendelse skulle fremmes og
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Pan serbatteriet ROLF KRAKE og panserfregatten PEDER SKRAiVl. (Søværnets Taktik - og Våbens/w/e,
faggrnppe jjem"ending).

bygningen af et mindre, pansret skib påbegyndes snarest muligt." Dette skib
var planlagt armeret med to svære kanoner placeret i et pansret drejetårn
af Cole's konstruktion, d.v.s. samme type som de i ROLF KRAKE anvendte,
og bygning beordredes iværksat. Skibet, der blev Orlogsværftets første
større jernkonstruktion , fik navnet LINDORMEN og afleveredes i 1869.
Det fulgtes året efter af panserbatteriet GORM, der kunne betragtes som et
søsterskib til LINDORMEN, selvom det var lidt større (2350 mod 2105 t),
havde sværere panser (209 mod 180 cm) og var kraftigere armeret (2 stk.
10" mod 2 stk. 9" armstrongske riflede forladekanoner) . Derefter opstod forsinkelser i byggeprogrammet på grund af manglende politisk enighed. Nok
var der i april 1868 efter et større kommissionsarbejde vedtaget en ny
søværnslov; men den sikrede ikke ro og kontinuitet i flådens udvikling.
Forsvarskommissionens flertal havde foresl ået, at der indtil 1877 byggedes
1 panserfregat med 2 kanontårne, 3 panserbatterier hver med 1 kanontårn,
2 monitorer og 2 skonnerter samt 20 transportfartøjer," Loven kom imidlertid ikke til at indeholde styrkemål og dermed en flådeplan. Angiveligt
ansås det for alt for usikkert, hvilken vej den tekniske udvikling ville anvise
med hensyn til skibstyper. Hver gang, der skulle bygges et nyt skib, gav det
derfor anledning til diskussioner bl.a. om dets art og størrelse, og om der
overhovedet var behov for det. ' I begyndelsen af 1869 iværksattes ved
Orlogsværftet bygning af skrueskonnerten ST.THOMAS, der blev flådens

154

De riflede forladekanoners årti 1865-1875

Panserbatteriet LINDORMEN. (Orlogsmus eet).

sidste større træskib. I september samme år udtrådte marineministeren,
kaptajn O.F.Suenson, af regeringen, fordi han hverken kunne få dennes eller rigsdagens tilslutning til at bygge panserskibe af større format." Først i
april 1870 blev der i forbindelse med vedtagelsen af finansloven efter megen diskussion givet bevilling til påbegyndelse af et panserskib mindst lige
så hurtigt og kraftigt som LINDORMEN samt til et til lokalt kystforsvar beregnet skib, som i forening ikke måtte koste over 1.500.00 rigsdaler."
Samme år approberedes tegningen til panserskibet, der fik navnet ODIN,
og afleveredes fra Orlogsværftet i 1874. Det var i sin konstruktion præget af
politiske bindinger og det nævnte budgetloft. Til forskel fra de foregående
tårnskibe var ODIN et kasematskib armeret med fire riflede 10" forladekanoner opstillet i et fælles, pansret rum, kasematten; men det var ligesom
forgængerne af monitoragtig konstruktion med lavt fribord.
I slutningen af 1860erne var alle sømagter i besiddelse af svært skyts, der
var det almindeligt benyttede 4,5" smedejernspanser overlegent. Dette
førte til overvejelser om anvendelse af upansrede skibe, og i Storbritannien
til udviklingen af små upanserede kanonbåde armeret med 9-10" panserbrydende skyts. Englands førende artillerifabrikant, Sir William Armstrong,
forfægtede i denne forbindelse det synspunkt, at det ville være muligt med
en sværm af sådanne kanonbåde at tage kampen op med de egentlige panserskibe. Der blev bygget et antal af disse "flat iron boats" til den britiske
flåde. I Frankrig konstruerede løjtnantjerorne-Engene Farey et endnu mindre fartøj, der vel nærmest måtte betegnes som en flydende affutage for en
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Kanonbiiden ØRESUND. (Søværnets Tak/ih- og Yåbenskole,faggruppefjernkending).

svær kanon. IO Herhjemme opstod der ogs å - ikke mindst blandt politikere stor interesse for de sm å, billige kanonbåde, hvilket bl.a. førte til, at der i
1870 i Frankrig bestiltes en såkaldt "canoniere Farcy", som fik navnet
DROGDEN, samt til bygning ved Orlogsværftet i 1872-1876 af to større kanonbåde, FALSTER og MØEN samt af 3 mindre, ØRESUND, STORE BELT
og LILLE BELT, hvis konstruktion var inspireret af den engelske
SCOURGE-klasse. Tiden skulle im id ler tid vise, at kombinationen svær kanon og lille skrog begrænsede disse fartøjers anvendelsesmulighed til stille
vejr i beskyttet farvand .
Både hærloven af 1867 og søværnsloven af 1868 indeholdt en bestemmelse om, at disse love skulle forelægges rigsdagen til revision i finansåret
1872-1873. I februar 1872 nedsattes derfor en kommission af land- og søofficerer, der skulle tilvejebringe grundlaget for en konference, som den da
fælles krigs- og marinerninister agtede at afholde med hærens og søværnets
ledende officerer med henblik på udarbejdelsen af en samlet forsvarsplan.
Ældste deltagende søofficer var admiral C.E. van Dockum. Dette arbejde
medførte at ministeren, oberst Christian Albert Frederik Thomsen, for flådens vedkommende foreslog, at der over en 4-5 års periode anskaffedes 3
panserskibe, l krydser og Il kanonbåde. II Der blev imidlertid ikke vedtaget
nye love, og åre t efter indgav oberst Thomsen sin demission som marineminister, fordi der nægtedes ham bevilling til et begæret panserskib, et stadigt stridsemne. Han afløstes af orlogskaptajn Niels Frederik Ravn, der indtil årh u n d redeskifte t skulle komme til at stå i spidsen for marinens admini-
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stration i mere end 23 år som dens minister. Han fortsatte bestræbelserne,
men forsvarsdebatten i 1874 førte heller ikke til noget resultat." I forbindelse med forvirringen i april-maj 1875 under stormen på regeringen
Formesbeck gik, vel nærmest ved et tilfælde, bevillingen til et nyt panserskib igennem, efter at Folketinget i første omgang havde afvist forslaget. " Denne bevilling udnyttedes til bygning af den danske flådes største
skib, det godt 5.400 tons store panserbatteri HELGOlAND, der oprindelig
var tiltænkt en hovedarmering af meget svære, riflede forladekanoner, men
blev det første panserskib armeret med bagladeskyts.
Til de vanskelige politiske vilkår, flåden stod overfor, må føjes den usikkerhed om den tekniske udvikling, som de mange specielt siden århundredes
midte fremkomne systemer og materialer frembød. Eksempelvis kan nævnes kapløbet mellem artilleri og panser, der ikke mindst i stormagternes flåder kom til at dominere skibbygningen mellem 1863 og 1878. Der var tale
om en eksperimenterende udvikling, som resulterede i lidet homogent sammensatte flådestyrker. Den britiske forfatter David K.Brown kunne i 1992 i
bogen "Steam, Steel & Shellfire" med rette betegne perioden 1863-1878
som "The era of uncertainty"."
Med indførelsen af dampkraften var der kommet et nyt moment ind i billedet, vædring. Under den amerikanske borgerkrig lykkedes det i 1862
sydstaternes pansrede skruefregat, VIRGINIA, dagen før kampen med
nordstaternes MONITOR at sænke sejlfregatten CUMBERLAND ved
vædring. VIRGINIA var til dette formål i stævnen forsynet med en svær tilspidsetjerncylinder, en spore. Under borgerkrigens kampe til søs, som på
grund af skibsartilleriets ret korte effektive skudafstand og farvandets karakter ofte fandt sted på klos hold, blev der gjort mange forsøg på vædring af
modstanderne. De få gange det lykkedes, gav anledning til megen omtale.
Hertil kom så i 1866 den for det kommende næsten halve årh und rede epokedannende vædring i slaget ved øen Lissa i Adriaterhavet, hvor den østrigske admiral Tegettshoffs flagskib, panserskibet ERZHERZOG FERDNAND MAX, løb det italienske panserskib RE D'ITALIA i sænk. FERDNANDs spore trængte ca . 3,5 m ind i modstanderens side. Det italienske
skib krængede over og sank i løbet af få minutter. Disse begivenheder tillagdes stor betydning, og det antoges, at vædring ville komme til at spille en
dominerende rolle i kommende kampe til søs mellem panserskibe. En del
skibe forsynedes med spore, og helt frem til de første år tier af det 20.
århu nd rede byggedes panserskibe af alle arter med stævne , der stak frem
under vandlinien og var forstærkede med henblik på vædring. Panserbatteriet ODIN var indtil 1892 forsynet med spore, og alle vore panserskibe
til og med NIELS IUEL, der løb af stablen i 1918 , byggedes med vædderstævn. I resten af 1800-tallet forekom kun få søkampe, så erfaringsgrundla-
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get var begrænset. Søkrigshistoriens eneste tilfælde - efter Lissa - af et overfladeskibs sænkning ved regulær vædring i kamp er formentlig det peruvianske tårnskib HUASCARs vædring af den chilenske korvet ESMERALDA
under krigen mellem Chile og Peru 1879-1881.''> Det er værd at bemærke,
at alle de ved vædring sænkede skibe på forhånd havde en nedsat eller helt
mistet manøvreevne. før vædringen lykkedes. Der var imidlertid stor tiltro
til vædringens muligheder, og søkrigstaktikken blev en overgang præget
heraf. I en artikel om artilleri og panser i Tidsskrift for Søvæsen 1867 anførtes således, at "Sporen er Flaadens Fremtidsvaaben" , og i 1869 skrev admiral van Dockum i samme tidsskrift "at blandt de Angrebsvaaben, som haves
til Raadighed, må Sporen sættes i første Række, og Stillingen med Stævnen
vendt mod Fjenden bliver altsaa den, som almindeligen betragtet vil være
bedst skikket til Angreb for en Panserflaade". "
Nye våben var også ved at dukke op i form af miner og torpedoer. Sidstnævnte først som stang- og slæbetorpedoer, der ikke fik nogen større betydning. På lidt længere sigt, fra midten af 1870erne, overtog den selvbevægende torpedo vædderens rolle som midlet til at sænke skibe ved at
tilføje dem svær lækage under vandlinien.

2. Organisation og personel
l forsommeren 1865 flyttede Søkadetakademiet fra Norgesgade (nuværende Bredgade) til Christiansholm, og for at gøre plads her flyttedes
bøssemagerværkstedet til klejnsmedien p å Nyholm og Artilleriskolen til
"Ankerøskolen ", der i 1780 var blevet opført på Dokøen , den gang kaldet
Ankerøen , og i 1812-1813 indrettet til matrosskole. Åre t efter flyttedes
Søartilleriets kontorer og tegnestue også til denne bygning, der lå p å
Dokøens østside. I 1856 var der i arsenalets søndre fløjbygning indrettet
gymnastiksal under våbensalen.
Da man mere og mere overgik til, at oplagte skibe beholdt deres artillerigods om bord, blev der efterhånden god plads i arsenalet. Allerede i 1866,
da rapertmagerværkstedet ophørte som selvstændigt værksted, var underrummet i den nordre fløjbygning blevet afstået til proviantmagasin. I 1872
flyttede fyr- og lanternemagasinet ind i bygningens øverste etage. Noget tidligere var der i en del af underrummet i arsenalets nordre hus blevet indrettet ølkælder.
l 1867 flyttedes søværnets kaserne fra Nyboder til Søkvæsthuset på Christianshavn og blev indtil 1875 underlagt Tøjmesteren , som i samme periode ogs å blev foresat for den her i 1868 oprettede underofficersskole."
Den i april 1868 vedtagne lov om søværnets ordning" medførte for
Søartilleriets vedkommende en nyskabelse, idet chefen for hærens artilleri
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Seartilleriets kontorbygning på Dokøen. (Marinens Bibliotek).

ansattes som Generalinspektør for Søartilleriet. Han underlagdes i denne
egenskab marineministeren og fik med lovens ord til opgave at lede konstruktionen af en del af flådens artillerimateriel og de dertil hørende prøver og forsøg. Denne ordning var baseret på en anbefaling fra forsvarskommissionen af 1866, som i sin betænkning havde givet udtryk for, at det
ville være gavnligt for statens tjeneste, at et samvirke (mellem hæren og flåden) fandt sted, der sikrede så vigtige spørgsmål som anskaffelsen af nye kanoner og h åndvåben med tilhørende ammunition en alsidig afprøvning og
tillod, at der blev draget fuld nytte af de bedst tænkelige kræfter, som landet i denne retning besad. Under udarbejdelsen af forsvarskommissionsbetænkningen havde et mindretal bestående af tre søofficerer erklæret sig
uenige heri bl.a. under henvisning til, at marinens artillerimaterie1 under
den sidste krig havde vist sig fuldkommen tilfredsstillende og i dets virkning
været fjendens overlegent, hvorfor de ikke så nogen grund til at foresl å nogen ændring ved Søartilleriets hidtidige organisation. 19 Marineministeriet var
indledningsvis uenig i omfanget af det foreslåede samvirke, idet ministeriet
anså et nøjere samarbejde mellem hærens og flådens artilleri for ønskeligt,
for så vidt angik kanoner og ammunition, men fastholdt, at affutagerne, og
hvad der i øvrigt stod i forbindelse med artilleriets installation i skibene,
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Den første Generalinspektørfo r Soartilleriet, general H.A .A . de[onquieres.
(Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk Atelier).

fremdeles alene skulle sortere under Søtøjmesteren, da denne del af artillerimateriellet fordrede et detaljeret kendskab til skibenes konstruktion."
Dette forhold var medvirkende årsag til, at søværnsloven ikke som hærloven
vedtoges allerede i 1867, men først året efter. Den nye ordning medførte bl.a.,
at det blev pålagt generalinspektøren at lede behandlingen af alle tekniske
spørgsmål vedrørende artillerimateriellet og at fremsende eller fremsætte forslag til nyanskaffelser, forandringer eller forbedringer til Marineministeriet.
Forsøg i land med Søartilleriets materiel skulle, efter at Marineministeriets
billigelse var indhentet, foretages af den for hæren og flådens fælles forsøgskommission under generalinspektørens ledelse." Loven fastsatte tillige, at
Tøjmesteren og to dertil af ministeren beskikkede søofficerer fik sæde og
stemme i artillerikonstruktionskommissionen, der var underlagt artillerigeneralen.
Den nye organisation medførte for Søtøjmesterens vedkommende, at
hans titel som direktør for Søartilleriet bortfaldt, at generalinspektøren
overtog en del af hans hidtidige beføjelser, og at han fik to foresatte myndigheder, idet han fremdeles var underlagt chefen for Orlogsværftet, der
som hidtil var højstbefalende over bl.a. Artillerikorpset. Dette bestod af
Tøjmesteren og Undertøjmesteren. som i følge 1868-lovens formulering
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kunne være officerer af hæren eller flåden, samt af 2 tøjhusløjtnanter, 103
underofficerer af 1. klasse (overkanonerer, kanonerer og underkanonerer)
og et ubestemt antal underofficerer af 2. klasse (overkonstabler) , af hvilke
op til 30 skulle være til tjeneste i fredstid, samt l fast spillemand, som stilledes lige med underofficerer af 1. klasse. Der var ikke mere som tidligere
menige i korpset. Bemærkningen om, at Tøjmesteren og Undertøjmesteren kunne være en officer af hæren, fik ingen praktisk betydning, men
skal nok bl.a. ses i sammenhæng med, at artillerikaptajn O.Blom netop fra
1861 til 1869 var konstitueret som Undertøj mester.
Disse organisatoriske ændringer medførte, at kaptajn O.W.de Fine Skibsted, der havde været Tøjmester og chef for Artillerikorpset siden 1855 og
fra 1858 været benævnt Direktør for Søartilleriet, ved kundgørelse af 08 /08
1868 blev meddelt afsked med kommandørs karakter på grund af embedets nedlæggelse. Han afløstes som Tøjmester af en farende søofficer, kaptajn Johan Christian Kraft." I 1869 afløstes kaptajn O.Blom som Undertøjmester af søofficeren, premierløjtnant Thorny von jessen," der efter at
have gennemgået den militære højskole havde været udkommanderet med
panserbatterierne ROLF KRAKE og LINDORMEN og været på udenlandsrejse for at studere artilleri.
Den første Generalinspektør for Søartilleriet blev general Henry Alexander
Antoine de jonquieres, der forblev i denne stilling til sin død i 1879.
Ordningen synes at have virket tilfredsstillende i en periode, hvor de to værns
artillerimateriel havde mange lighedspunkter, og hvor landartilleriet også
omfattede kyst- og fæstningsartilleri.
I 1870 gennemførtes en anden organisatorisk ændring, idet konstruktions- og regleringskommissionen ved kgl. resolution af 07/11 1870 ophævedes og erstattedes af en af 5 praktisk uddannede officerer af flåden sammensat kommission . Samtidig bestemtes det, at ministeriet i særlige tilfælde
kunne beordre chefen for Orlogsværftet til at samle denne kommissions
medlemmer samt alle eller nogle af værftets tekniske embedsmænd m.fl. i
en fælles kommission under værftschefens ledelse. Denne kommission benævntes værftskommisssionen. Den del, der bestod afværftets teknikere, herunder Tøjmesteren, benævntes værftskommissionen 1ste afdeling, og den
del, der bestod af de nævnte 5 farende officerer, kaldtes værftskommissionens 2den afdeling. Det blev i praksis sidstnævnte kommission, der overfor
marineministeriet eksempelvis kommenterede skibenes og eskadrenes generalrapporter og spørgsmål om materielanskaffelser.
Denne ændring var i god overensstemmelse med udtalelserne fra den i
1860 til undersøgelse af Orlogsværftets forhold nedsatte kommission, der
havde påpeget, at det tekniske element var for stærkt repræsenteret i konstruktions- og regleringskommissionen, idet kun 5 af dens 14 medlemmer
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var udpeget som følg e af deres dygtighed og anseelse som sømænd og søkrigere, medens de øvrige 9 var værftets dels tekniske, dels administrative embedsmænd. En kommission sammensat således, at flertallet stedse bestod af
marinens mest ansete praktiske, farende officerer, mentes at ville yde marineministeren en bedre r ådgivning."

3. Skibsartilleriet efter 1864
Medens bestræbelserne før krigsudbruddet i 1864 havde været rettet mod
at udruste hvert af flådens skibe med enkelte stykker riflede og - efter datidens forhold -langtrækkende kanoner, viste udviklingen mange steder i udlandet samt vore egne erfaringer fra krigen, at de glatløbede kanoner overalt burde erstattes af riflet skyts.
Det m åtte på dette tidspunkt naturligt indgå i overvejelserne, om man nu
skulle gå ind for bagladeprincippet eller fortsat anskaffe forladekanoner.
Både England, Frankrig og Preussen havde på dette tidspunkt udviklet bagladeskyts. og der var her i landet heller ingen tvivl om bagladesystemets
principielle fordele. Man havde imidlertid ulykken ved forsøgene i 1860
med de whitworthske kanoner in mente, og netop omkring 1865 vendte
briterne efter bitre erfaringer med bl.a. Armstrong's 7" bagladekanoner tilbage til forladeskytset. Den franske marine var netop i 1864 overgået til
bagladeskyts, om hvilket der kun forel å få oplysninger. I følge fransk presse
var der om bord i en fregat forekommet et ulykkestilfælde med en af de nye
kanoner, som havde kostet fem mand livet, foruden at en snes mand såredes. Krigen i 1864 havde ogs å afsløret, at de tyske bagladernekanismer ikke
var ufejlbarlige. Det var derfor nok forståeligt, at man i Danmark forholdt
sig afventende, indtil bedre og sikrere konstruktioner fremkom." Helt frem
til 1875 kom det danske skibsartilleri til udelukkende at bestå af forladeskyts. Perioden 1865-1875 kan derfor med rette for Søartilleriets vedkommende betegnes som de riflede forladekanoners årti.
Ved en almindelig indførelse i flåden af riflet skyts var der behov for tre
hovedgrupper, middelsvære kanoner af 4.000-6.000 pds. vægt som batterikanoner i såvel pansrede som upansrede skibe, svære, panserbrydende kanoner fortrinsvis til panserskibene samt let skyts specielt til fartøjsarmering."
I 1865 fastsatte Marinerninisteriet," at Søartilleriets forskellige kanoner skulle betegnes som følger:
.
1. Ved vægten af den tilsvarende støbejernskugle udtrykt i hele
pund.
2. Ved kanonens egen vægt udtrykt i hele centner.
3. Efter beskaffenheden som kugle-, granat- eller riffelkanon.

162

De riflede forladekanoners årti 1865-1875

4. Batterikanoner
Kaliber

Hovedparten af flådens skibe var egentlige batteriskibe med skytset opstillet på række langs skibssiden og skydende ud gennem kanonporte. Ved
overgangen fra glatløbet til riflede skyts var der derfor behov for et betragteligt antal riflede kanoner af kategorien batteriskyts. Det var først og fremmest kanoner af det 30 pds. standardkaliber (16,2 em), de 30 pds. 60 etr og
50 etr. kuglekanoner i skruelinieskibet SKJOLD og de 30 pds . 50 etr. i skruefregatterne , der skulle erstattes. Da det tilstræbtes at erstatte kanonerne en
for en, var man som tidligere nævnt udfra vægt- og pladsrnæssige hensyn
nået frem til det 24 pds. kaliber (6"/15,4 em) som det mest hensigtsmæssige. Til de 3 sidearmerede panserfregatter, DANNEBROG, PEDER SKRAM
og DANMARK, var der ligeledes behov for skyts af dette kaliber som sekundær armering.
Derudover var der til bl.a. korvetterne og skonnerterne brug for lettere
skyts af et noget mindre kaliber bl.a. til afløsning af korvetternes 30 pds. 40
etr. kuglekanoner og de 18 pds. glatløbede kanoner, der endnu anvendtes i
begrænset omfang.
Kanonmateriale

Ved indførelsen af nyt skyts stod man overfor valget af kanonmateriale. Støbejernet havde vist sig at være et tilstrækkeligt holdbart materiale til glatløbede kanoner. Det udmærkede sig ved en stor hårdhed, og det blev kun i
ringe grad angrebet af rust. Til gengæld var dets sejghed begrænset og dets
elasticitetsgrænse lav, og dette var årsagen til, at støbejernskanonerne ved
overanstrengelse sprængtes uden forudgående indikationer. Materialets
hovedfordel var dets prisbillighed. Ved anvendelsen af støbejern til riflede
kanoner opstod der problemer på grund af den forøgede maximumspænding for årsaget bl.a. af den større projektilvægt, samtidig med at kanonen svækkedes ved indskæringen af riffelgangene. Landartilleriet havde
gode erfaringer med anvendelse af støbejern som skytsmateriale til lettere,
riflede kanoner, f.eks. den 4 pds. feltkanon. For marinens vedkommende
havde forsøgene i 1863 og 1864-1865 med riflede 24 pds. støbejernskanoner, dog klart vist støbejernets begrænsninger. Ved pålægning af stålringe,
som var udvidet ved opvarmning og påkrympet kanonrøret, var det imidlertid muligt at styrke støbejernskanonerne, idet stålringene efter afkøling
ville trække sig sammen og udøve et tryk udefra mod kanonrøret. Dermed
øgedes kanonens modstandsevne mod indvendigt tryk, således at den med
rimelig sikkerhed kunne anvendes indenfor visse grænser, for så vidt angik
projektil- og ladningsvægt, forudsat at der anvendtes et passende riflings-
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I B/le/s. 40 ctt: riffeUwnoller i særligr voldaffutager p,i batteriet SIXTUS. (Foto: HelgrAbrahamson, TM) .

system. Denne metode medførte naturligvis en øgeise af anskaffelsesprisen.
Skulle marinen gøre sig håb om inden for en overskuelig fremtid at komme
i besiddelse af det nødvendige antal riflede batterikanoner, måtte valget ikke
desto mindre falde på forstærkede støbejernskanoner, som trods de ret dyre
stålrin&,evar langt billigere i anskaffelse end stål- og smedejernskanoner.

De oprijlede 18 pds. kanoner
De 18 pds. 40 /45 ctr. riffelkanoner (13,9 cm), der var tilvejebragt ved oprifling af ældre glatløbede støbejernskanoner, havde nok gjort god fyldest under krigen; men såvel Søtøjrnesteren som Undertøj mesteren frarådede allerede i slutningen af 1864 fortsat rifling af sådanne kuglekanoner. Deres
skudnøjagtighed var ringe i forhold til andre riffelkanoner. Dertil kom, at
en stor del af dem var af en forældet konstruktion, som i over 30 år havde
været forladt ved fremstilling af glatløbet skyts, samt at de alle var støbt
uden tilsyn, og at man ikke havde oplysninger om, hvor mange skud de tidligere havde afgivet. Under krigen havde man måttet sætte sig ud over disse
betænkeligheder; men nu var der god grund til snarest at søge dem ombyttet med bedre riflet skyts." Indtil sådant kunne anskaffes, søgtes de vigtigste
skibes armering forbedret ved en forøgelse af antallet om bord af 18 pds.
40/45 ctr. riffelkanoner af den eksisterende beholdning. Baseret på skibenes generalrapporter for udrustningerne i 1864 bestemte Marineministe-
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riet således i 1865, at antallet af riffelkanoner af denne type skulle øges på
bekostning af de 30 pds. 40 ctr. glatløbede kanoner samt i visse skibe de 12
pds. 29 ctr, riffelkanoner af bronze;" Skruelinieskibet SKJOLDs samt skruefregatternes og korvetternes armering med riflet skyts udviklede sig som
angivet i nedenstående skema. Efterhånden som de højst prioriterede skibe
kunne omarmeres med sværere 24 pds. riffelkanoner, blev behovet for riflet skyts i mindre og lavere prioriterede skibe opfyldt ved øget anvendelse
af de 18 pds. riffelkanoner. Der var simpelt hen ikke råd til samtidig med
anskaffelsen af 24 pds. kanoner at anskaffe nyt lettere skyts til erstatning af
de opriflede 18 pds. kanoner." Ogs å i de fire skrueskonnerter anvendtes
dette skyts i en årrække. Som sidste skib var korvetten DAGMAR indtil 1887
armeret med 14 stk. 18 pds. 45 ctr. riffelkanoner - fra 1876 benævnt 5)6" 45
ctr. F.K. (forladekanon) - af den nyeste støbning (1837-1838) forstærket
med stålringe og placeret i skibsaffutager med elevationsskrue.
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De 12 pds. bronzekanoner
De 12 pds. 29 ctr. riffelkanoner (5"/12,7 cm) afbronze, som marinen lånte
af landartilleriet, havde under krigen i 1864 udgjort den bedste del af træskibenes armering, idet deres skudnøjagtighed havde vist sig at være væsentlig bedre end de 18 pds. riffelkanoners. Med deres ringe kaliber og lille
antal kunne de imidlertid ikke i særlig grad bidrage til at afhjælpe marinens
behov for riflet skyts. De fandt dog endnu i mange år anvendelse, navnlig i
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mindre skibe. I sommeren 1865 indgik eksempelvis 8 stk. i VALKYRIENs
armering under korvettens udrustning som kadetskib, og periodevis benyttedes den 12 pds. 29 ctr. i skonnerterne p å grund af den ringe vægt. I 18701872 var skruefregatten TORDENSIgOLD under udlægningen af telegrafkabel for "Det store nordiske Telegrafselskab" armeret med 12 pds. 29 ctr.
riffelkanoner, og i 1880-1886 var korvetten HEJMDAL, der i denne periode
hvert år var udrustet som kadetskib, armeret med 16 stk . 5" 29 ctr. forladekanon (F.K.) , som fra 1876 var benævnelsen på denne kanon. Det kan
måske undre, at de gamle bronzekanoner blev taget i brug i 1880 på et tidspunkt, hvor der i flere år i flåden havde eksisteret bagladekanoner af stål.
Det må imidlertid erindres, at flåden den gang i en periode med knappe
ressourcer endnu befandt sig i overgangen fra forladeskyts til bagladeskyts.
Den 5" forladekanon var både lettere og bedre skydende end den 5~" 40
ctr. forladekanon, som den afløste i HEJMDAL, hvis resterende levetid i øvrigt var begrænset og derfor næppe berettigede til en kostbar omarmering
med moderne bagladeskyts.

De 24 pds. ringede støbejernskanoner
Efter sprængningen i april 1865 af den 24 pds. 62 ctr. uringede prøvekanon
af støbejern indsendte Søtøjmesteren et forslag til en 24 pds. 65 ctr. støbejernskanon forstærket med stålringe. I juli bestemte Marineministeriet, der
havde haft forslaget til høring i konstruktions- og regleringskommissionen,
at der skulle anskaffes 2 stk. af denne type til forsøg. Samtidig pålagde ministeriet efter opfordring fra konstruktions- og regleringskommissionen
Undertøjmester Blom at indsende tegning til en lettere 24 pds. 50 ctr. ringet støbejernskanon. I august indstillede konstruktions- og regleringskommissionen efter at have haft kaptajn Bloms forslag til udtalelse, at der ogs å
anskaffedes prøvepjecer af denne type, hvilket ministeriet umiddelbart tiltr ådte." På Finspong Styckebruk i Sverige bestiltes derefter 2 stk. 24 pds. 65
ctr, støbejernskanoner og 2 stk. lettere 24 pds. 50 ctr. prøvekanoner af
støbejern , der her i landet skulle omlægges med stålringe anskaffet henholdsvis fra England og Frankrig. Disse kanoner ankom til Danmark i februar 1866. Den ene 50 ctr. kanon fik på Orlogsværftet pålagt ringe fra
H.Petain , Gaudet & Cie i Nantes, der tidligere havde leveret stålringene til
de 18 pds. 45 ctr. riffelkanoner. Ringningen af de 65 ctr. blev overladt til
firmaet Gamst og Lunds Eftf., der også blev pålagt at udføre riflingen af
begge kanontyper efter landartilleriets system, det såkaldte modificerede
winstrupske system, samt forsyne dem med fænghulstappe af kobber og sigtemidler.
I december 1866 beordredes Søtøjmesteren til at indsende forslag til skibenes fremtidige armering med de 24 pds. 65 og 50 ctr. riffelkanoner, un-
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24 pds. 50 cm riffelkanon af Undertejmester Bloms "n)' tegning" støbt på Finspong Styckebruk,
(Foto: Helge Abrahamson. TM).

der forudsætning af, at skydningerne med de ovennævnte prøvekanoner
faldt tilfredsstillende ud." l sin besvarelse redegjorde Søtøjmester Skibsted
for fordele og mangler ved de forskellige kanonsystemer. Han fremhævede
de riflede kanoners overlegenhed, for såvidt angik skudsikkerhed, indtrængning og sprængvirkning og den dermed længere effektive rækning.
Forudsat at der til alle riffelkanoner blev medgivet kugler, ville der med det
riflede skyts kunne opnås samme skudhastighed som med glatløbet skyts,
og rikochetskydning ville fremdeles kunne udføres. Hans anbefaling var
derfor, at flåden overalt burde forsynes med riflet skyts, og at det hidtil anvendte 30 pds. kaliber erstattedes af det 24 pds. Den 24 pds. 65 ctr, riffelkanon var i følge Søtøjmesteren sammenlignelig med den franske riflede 30
pds. 78 ctr, kanon, der med 15 pds. krudtladning og stålprojektiler af 90 pds.
vægt hævdedes at kunne gennembryde en 4,5" panserplade. Ville skruefregatterne være i stand til at bære en så kraftig riflet kanon, ans å han en
bestykning af 12 stk. i laget som en hensigtsmæssig armering for disse fregatter. Chefen for Orlogsværftet måtte imidlertid ved fremsendelsen af
Søtøjmesterens skrivelse gøre opmærksom på, at en sådan armering af fregatterne ville kræve gennemgribende forandringer, som fra skibbyggeriets
side måtte frarådes. Søtøjmesteren opgjorde behovet for 24 pds. riffelkanoner som følger, idet de 24 pds. 65 ctr, riffelkanoner i panserskibene forudsattes at skulle erstatte de 60 pds. 89 C tr. kuglekanoner:"
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24 pds. 65 etr. RK.:
Panserfregatterne DANNEBROG og PEDER SKRAM
Skruelinieskibet SKJOLDs underste batteri
Skruefregatten TORDENSKjOLDs underste batteri
6 dampkanonbåde
l alt:

20 stk.
28 stk.
24 stk.
12 stk.
84 stk.

24 pds. 50 etr. RK.:
Skruelinieskibet SKJOLDs øverste batteri
30 stk.
Skruefregatterne JYLLAND, SJÆLLAND og NIELS JUEL 90 stk.
6 stk.
3 hjuldampskibe
I alt:
126 stk .
Udgifterne til den samlede anskaffelse var på grundlag af erfaringerne med
prøvekanonerne anslået som følger:

84 stk. 24 pds. 65 etr. RK.
126 stk. 24 pds. 50 etr. RK.
20 stk. slædeaffutager
190 stk . skibsraperter
21.000 stk. spidsgranater
I alt:

a 1.812 Rdl.

a 921 Rdl..
a 1.050 Rdl..
a 350 Rdl.
a

4 1/~ Rdl..

152.000 Rdl.
1l6.000 Rdl.
21.000 Rdl.
66.500 Rdl.
94.500 Rdl.
450.000 Rdl.

Dette projekt blev dog aldrig realiseret. Ved prøveskydning med de 24 pds.
65 etr., der nu på grund af deres faktiske vægt benævntes 67 ctr, riffelkanoner, blev der på Amager i januar-februar 1867 først med kanon nr. l afgivet
155 skud med spidsgranater hvoraf 30 skud med 7 pds. drivladning og 54).12
pds. projektil. Ved det 155. skud brast den tredie bagerste stålring, og løbet
beskadigedes. Denne kanontype blev derefter opgivet."
Forsøgene med Bloms 24 pds. 50 ctr, riffelkanoner var derimod vellykkede. I løbet af efteråret 1866 og vinteren 1866-1867 udholdt forsøgskanonen i alt 1000 tjenesteskud med spidsgranat og kugle og med 5 1~ pds. drivladning. Derpå gennemførtes sprængskydning med drivladning 712 pd. og
projektiler varierende fra 49 ,/, pd. til 150 pd., uden at kanonen sprængtes:";
Den 24 pds. 50 ctr. ringede riffelkanon approberedes den 13/04 1867 til
brug i flåden, og der bestiltes fra Finspong Styekebruk i Sverige 42 stk. af
denne skytstype. der benævntes "ny tegning". Samtidig bestemtes det, at 17
stk. glatløbede 24 pds. 48 etr. kuglekanoner af Michelsens system 1839 støbt
1840-1843 skulle udbores, rifles og omlægges med stålringe. Den således tilvejebragte 24 pds. 50 etr. riffelkanon benævntes "ældre tegning" ." Fra Petin
Gaudet et Cie. i Frankrig bestiltes 177 st ålringe til de 59 kanoner.

168

De riflede forladekanoners årti 1865-1875

24 pds. 50 ctr. riffelkanonaf UndertøjmesterBloms "n)' tegning". (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

24 pds. 50 ctr. riffelkanon af "ældre tegning". (Tegnet

afKirsien Yde-Andersen, TiVI) .

Medens flådens hidtidige støbejernskanoner var støbt massivt og derefter
udboret, blev de nye 24 pds. kanoner for at opnå større styrke støbt over hult
kærnerør med indvendig afkøling efter det af den amerikanske artilleriofficer
Thomas Rodman indførte system." Begge typer ("tegninger") var på bagstykket forstærket med et lag bestående af 3 stålringe. Alle kanonerne fik hos
Gamst og Lunds Eftf. udskåret 6 riffelgange med ensformig stigning af 40 kalibre efter det modificerede winstrupske system (landartilleriets system).
Dette firma forsynede også alle kanonerne med sigtemidler samt indsatte
fænghulstappe af kobber og pålagde ringe på de ældre kanoner.
De ældre kanoner var bragt i så nær overensstemmelse med de nye som
muligt. I det ydre adskilte de nye kanoner sig imidlertid fra de ældre ved
tappenes anbringelse og mundingernes og druernes udformning. På de op-
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PanserJregatten DANlvlARK. (Søværn ets Taktik- og Våbenskole, faggmpp ejjemkenr!ing).

rindeligt glatløbede kanoner var tapaksen placeret under løbets kærne1inie
nærmest på højde med løbets underkant. Ved skudafgang ville krudtgassens
tryk derfor komme til at virke således, at kanonens bagende trykkedes
nedad mod stilleapparatet. Herved modvirkedes kanonens tilbøjelighed til
at dukke mundingen på grund af kugleprelningerne i løbet. Ved overgangen til riflet skyts, hvor kugleprelningerne i løbet bortfaldt, anbragtes tappene således, at de skar kærne1inien. Det var således tilfældet i de 24 pds.
50 ctr. riffe1kanoner af "ny tegning". De ældre kanoner var ved mundingen
forsynet med et hoved, der forstærkede kanonen og modvirkede spaltninger på grund af kugleprelningerne. Flådens forladekanoner var forsynet
med det såkaldte tulipanhoved, der i mindre grad end landartilleriets
højere tallerkenhoved begrænsede kanonens højderetningsfrihed i kanonporten. Ved de nykonstruerede riffelkanoner bortfaldt hovedet, da kuglepreling nu ikke var et større problem. Ved de riflede kanoner var der ved
skudafgang større vibrationer og rystelser. For et undgå at druen herved
blev rystet af, indførtes druer med en sværere hals og en fladere knob. For
at undgå beskadigelse af sigtemidlerne på siden af kanonen førtes brogen
ved de riflede kanoner gennem raperten og ikke gennem druebøjlen, der
derfor ved senere anskaffelser bortfaldt. Sigtemidlerne bestod af en skr åtstillet, med forskydelig kærv forsynet opsats, der afhængigt af skudafstanden kunne bevæges op og ned i et hul i venstre side af den bagerste
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stålring. Til opsatsen svarede en falk anbragt på venstre tap. Endvidere
fandtes som reserve en på toppen af bagerste stålring indfældet viserplade
med kærv og en falk anbragt på kanonens forstykke.
Ved armeringsreglement af 16/061868 fastsattes følgende fordeling af de
24 pds. 50 ctr. riffelkanoner."
Panserfregatten DANMARK
Panserfregatten PEDER SKRAM
Panserfregatten DANNEBROG
Fregatten JYLLAND
Fregatten SJÆLLAND
Fregatten NIELS JUEL.
6 skruekanonbåde afTHURA-klassen
I alt:

12 stk.
12 stk.
l Ostk.
24 stk.
24 stk.
24 stk.
12 stk.
118 stk.

Fra 1867 /1868 rådedes over 60 stk. (De ovennævnte 59 stk. + prøvekanon
nr. 2) . 11869 sluttedes kontrakt med Finspong om levering af yderligere 12
stk.," hvorved beholdningen ved årets udgang kom op på 72 stk. I september 1869 spurgte Marineministeriet Generalinspektøren for Søartilleriet,
om den planlagte anskaffelse i 1870 kunne reduceres til 22 stk. Søtøjmesteren gjorde i denne forbindelse opmærksom på, at der i så tilfælde ved
den samlede flådes udrustning ville være en mangel på 24 stk., og at der til
erstatning for disse kun var 10 stk. 18 pds. riffelkanoner til rådighed, hvorfor man i givet fald måtte ty til fortsat anvendelse af et antal glatløbede 30
pds. kuglekanoner. Det endte med, at slet ingen 24 pds. kanoner bestiltes i
1870-1871. I 1871 henledte Søtøjmesteren opmærksomheden på, at behovet nu var steget til 122 stk. efter beslutningen om, at den nye skrueskonnert ST.THOMAS skulle armeres med bl.a. 4 stk. 24 pds . 50 ctr. riffelkanoner. Selv hvis en af de 3 træfregatter og de 6 kanonbåde som bestemt af
Marineministeriet armeredes med 18 pds. riffelkanoner, ville der mangle
18 stk. 24 pds. 50 ctr.. Først i august 1872 sluttedes kontrakt med Finspong
om levering af yderligere 12 stk.. Ringene hertil bestiltes atter i Frankrig."
Vi skal imidlertid helt frem til 1880 , før behovet for 24 pds. riffelkanoner
var opfyldt takket være afgang af nogle skibe og omarmering af andre. Der
var dog skyts nok til de begrænsede årlige udrustninger. Fregatten NIELS
JUEL, der først udgik af flådens tal i 1879, var eksempelvis ikke udrustet en
eneste gang, efter at dens armering var fastsat til 24 stk. 24 pds. 50 ctr. riffelkanoner; men der ville ved krigsudrustning af flåden i årene 1874-1879
have været en mangel varierende fra 38 til 12 stk. af dette i høj grad anvendelige skyts.
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Den 24 pds. 50 ctr. riffelkanon må betegnes som en for sin tid vellykket
konstruktion. Den var, hvad angik træfsikkerhed, den 18 pds. 40/45 ctr riffelkanon meget overlegen , idet dens sandsynlige afvigelse ud til ca. 5000 m
kun var det halve af sidstnævntes. Den havde ingen panserbrydende evne,
men var virksom mod træskibe. I fregatten JYLLANDs generalrapport for
togtet sommeren 1871 anførtes eksempelvis, at "den 24 pds. 50 c tr. riflede
Kanon, hvormed Fregatten er monteret, skyder meget godt og er ikke urolig i Skuddet. Paa de ældre, forandrede Kanoner og de nyere af Kaptajn
Bloms Tegning har der ikke vist sig nogen Forskel".
Udviklingen overhalede dog snart disse kanoner. 11876 besluttedes det at
indføre bagladeskyts som armering i nye upansrede skibe. Den 24 pds. 50
ctr. riffelkanon, der fra 1876 benævntes 6" 50 ctr, forladekanon (F.K.) , indgik ikke desto mindre, omend i aftagende omfang, i flådens armering indtil 1893.
Affutager
Sommeren 1867 godkendte Marineministeriet omtrent samtidig med bestillingen af nye 24 pds. 50 ctr. riffelkanoner og beslutningen om omdannelsen af glatløbede 24 pds. kanoner til riffelkanoner, at 60 stk. skibsraperter af træ til 30 pds. kuglekanoner ændredes til brug som affutager for de
24 pds. 50 ctr. riffelkanoner i fregatterne, i første omgang JYLLAND og
SJÆLLAND. 4 t Ved ombygningen var raperterne for at give kanonen et roligere rekyl gjort halvslæbende, idet valsen under bagenden var blevet erstattet af sko af egetræ. Kanonen rettedes i højden ved hjælp af h åndspader og
stilleredskaber bestående af to stilklodser og en stilkile, mod hvilke kanonen p å grund af sin bagvægt hvilede. Baksningen udførtes ved hjælp af
håndspader, der førtes ind under rapertvangerne. Brogen, der tjente til at
stoppe rekylen, var ført gennem huller i vangerne. Frem- og tilbagehalingen skete med to sidetaljer og en indhalertalje. Ved tilbordesætning og
transport p å dækket løftedes bagenden med rullespade. På fregatternes
batteridæk havde de 24 pds. kanoner i sideportene en højderetningsfrihed
på -4W - + 16°. I bov- og agterportene var der imidlertid problemer. Efter
fregatten JYLLANDs togter i 1871 og 1872 påpegedes igeneralrapporterne,
at skydning gennem disse porte ikke var mulig med de 24 pds. kanoner i
skibsraperter, da kanonerne ikke ville kunne bringes mere end en fod
udenfor portene. Marineministeriet bestemte derfor, at der skulle medgives marshallske raperter til de kanoner i træfregatterne, der skulle kunne
placeres ved bov- og agterportene." Denne affu tagetype , der var indført i
1835, var leddelt og bestod af to dele, en forrapert afjern og en bagrapert
af træ. Da den ikke havde en foraksel med valse, kunne kanonen bringes
længere frem i porte, hvor skibssiden skønsede stærkt imod langskibs, og
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24 pds. 50 ctr: riffelkanon i slædeaffutage af træ. (Tegnet af Lone Steen Nielsen, 1'1\1).

hvor siden faldt stærkt udad. I denne affutage fik kanonen også større elevationsfrihed i porten." I skrueskonnerten ST.THOMAS var de 4 stk . 24
pds/6" riffelkanoner placeret i skibsraperter opstillet på dækket i hver side
for og agter.
Også i de tre panserfregatter anvendtes indledningsvis skibsraperter. På
panserfregatten DANNEBROGs togt i 1870 var de to næstagterste 24 pds.
50 ctr. riffelkanoner placeret i to nykonstruerede slædeaffutager, som for
første gang prøvedes ombord. De viste sig at være særdeles hensigtsmæssige, og chefen for DANNEBROG anbefalede på det varmeste, at slædeaffutager anvendtes i stedet for skibsraperter alle steder, hvor den 24 pds. riffelkanon var reglementeret på lukket batteri. Marineministeriet bestemte i
december samme år, at der skulle fremstilles 8 slædeaffutager, og i løbet af
de kommende år byggedes beholdningen op til 32 stk. Affutagen bestod af
en rappert og en slæde, der begge var af egetræ. Raperten gled under tilbageløbet på slæden; men sattes under indhaling og tilbordesætning på
ruller ved hjælp af et vægtstangssystem. Rekylen bremsedes endvidere af
bragen, der var vist gennem broghuller i rapertens vanger. Kanonen rettedes i almindelighed i højden ved hjælp af en højderetnings eller elevationsskrue, der kunne bruges til ca. + 8°. Ved større elevationer anvendtes stilkile . Slæden drejede sig i siden om en omdrejningsboIt i kanon portens bøssebænk. Den hvilede med 2 ruller under forparten og 2 metalsko under bagenden på 2 sæt buer, der var skruet i dækket.
I kanonbådene af THURA-klassen anvendtes ældre træslædeaffutager,
der oprindelig var beregnet til 30 pds. skyts.
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5. Panserbrydende skyts
De arm strangske kanoner

I 1863 var der med kontraheringen af de 2 stk. 60 pds. riffel kanoner af smedejern fra Sir William Armstrongs fabrik i Elswick nær Newcast1e taget det
første skridt til indførelse af svært, panserbrydende skyts i den danske flåde.
Efter opgivelsen af støbejern som kanonmateriale til svære kalibre havde
valget stået mellem bagladekanoner af stål fra Krupp og forladekanoner af
smedejern fra Armstrong. Den udenrigspolitiske situation talte ikke for
valg af en tysk leverandør, og fra Armstrong, der på dette tidspunkt måtte
anses for førende europæisk producent af svært skyts, kunne man forvente
gennemprøvede konstruktioner. Selv den preussiske marine hældede så
sent som i 1868 til indførelse af svære armstrongske forladekanoner i to nye
panserskibe fremfor kruppske bagladekanoner af stål. Endnu i 1877 var
man i Storbritannien overbevist om smedejernskanonernes fortræffelighed
og ikke mindst deres sikkerhed sammenlignet med udenlandsk skyts af andet materiale. ";
De armstrongske kanoner var alle opbyggede smedejernskanoner. Smedejern er ligesom støbejern en forbindelse af jern og kulstof, men smedejern indeholder kun ca. 0,25 % kulstof. Det er karakteristisk ved den ved
valsning eller hamring frembragte fibrede struktur, som bevirker, at materialet er stærkest over for påvirkninger i fibrenes længderetning.
Smedejernet, der udmærker sig ved stor kohæsion samt ved elasticitet og
smidighed, blev på grund af sin styrke og store sejghed anset for velegnet
som skytsmateriale selv til svære, panserbrydende kanoner. Materialets hovedrnangel var den ringe hårdhed, som gjorde det mindre egnet til anven-

60 pds. 144 rtr: IifJl'ikullonfm Armstrong i sideport i pan serfngatten PEDER SKRAM.

(Tegne! afLone Steen Nielsen, TiH).
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delse i kanonløbet. Endvidere var smedejernet vanskeligt at fremstille homogent i større tykkelser. Dette medførte særlige krav til konstruktionen og
gjorde, at kanonerne blev ret kostbare at fremstille . Prisen pr. kg af smedejernsskyts var i 1872 3-4~ gange så høj som for støbejernsskyts. Men den lå
dog lavere end prisen på stålskyts fra Krupp."
Med valget af de 60 pds. smedejernskanoner var linien lagt for udviklingen af den danske flådes svære skyts i det næste årti, hvor der fra Armstrang
i takt med stigende pansertykkelser og øgede kanonkalibre i alt anskaffedes
følgende riffelkanoner (R.K.) :
34 stk.
3 stk.
12 stk.

60 pds. / 8" / 20,3 cm RK.
90 pds ./ 9" / 22,9 cm RK.
120 pds. / IO" / 25,4 cm RK.

De 60 pds. riffelkanoner

De 60 pds. 144 ctr. riffelkanoner anskaffedes først og fremmest til de 3 batteriskibe, panserfregatterne DANNEBROG, PEDER SKRAM og DANMARK. samt til tårnskibet, panserbatteriet ROLF KRAKE. Kaliberet var som
tidligere nævnt valgt ud fra ønsket om, at der til dette skyts kunne bruges
samme kugler som til de glatløbede 60 pds. 89 ctr. kuglekanoner, der netop
var anskaffet til panserskibene. Senere besluttedes det at forsyne hver af de
3 træfregatter NIELS JUEL, SJÆLLAND og JYLLAND med 2 stk. og den
nye skrueskonnert ST.THOMAS med l stk. 60 pds. riffelkanon til beskyttelse mod angreb fra pansrede skibe.
Den 60 pds. 144 ctr. riffelkanon bestod af et indre rør/pibe af støbestål af
forholdsvis ringe førlighed omlagt med smedejernsrør pålagt i ophedet tilstand. Efter nogle vanskeligheder med stålløbene anvendte Armstrong dog
i en periode kærnerør af smedejern, indtil stålfabrikationen havde nået et
forbedret stade. Over bagenden af kærnerøret var der med spænding lagt
en svær trøje dannet af en massiv blok af smedejern. Bagtil var der i trøjen
iskruet en stor stødbundskrue af smedejern. Udenom var der lagt smedejernsrør dannet af skrueformigt opviklede og sammensvejsede smedejernsstænger, de såkaldte "coils". Om kanonens forstykke var der fra mundingen
og bagud kun lagt et rør, medens kanonens bagstykke var omgivet af fire
lag. Druen var smedet i et med stødbundskruen og formet til et brogøje.
Kanonen havde intet hoved. Tapaksen skar løbets akse (kærnelinien) . På
mundingens forflade var iskruet to svære jernkroge til støtte for ladebøren.
Fænghullet var boret gennem en kobbertap. Fænghullet stod lodret mod
løbets akse og var anbragt i en afstand af ca. 0,4 af den største ladnings
længde regnet fra løbets bund. Forsøg havde vist, at denne placering af antændelsespunktet for drivladningen gav den største begyndelseshastighed.
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Opbygningen af en GOpds. 144 ctr: riffelhanonfra Armstrang. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

I henhold til kontrakten skulle de første kanoner have været leveret her til
landet som glatløbede og de tilhørende stålprojektiler glat afdrejede uden
knaster, idet det havde været hensigten at forsyne projektilerne med knaster
og rifle kanonerne efter det modificerede winstrupske system (landartilleriets system), som med godt resultat var indført til det lettere skyts. I
slutningen af december 1863 fremsatte Armstrong imidlertid tilbud om at
udføre riflingen. Søtøjmester Skibsted og Undertøj mester Blom gjorde i en
fællesskrivelse Marineministeriet opmærksom på, at det danske riflingssystem m åtte antages at være bedre end Armstrongs shunt system, som ikke i
England havde opfyldt kravene til skudnøjagtighed, og som ikke var endeligt antaget af de britiske myndigheder, der havde besluttet at gennemføre
sammenlignende prøver af forskellige riflingssystemer," Om disse forelå
der omkring årsskifte t 1863/1864 ikke nærmere oplysninger, hvilket ikke
er så mærkeligt, da disse forsøg som beskrevet i kapitel 3 først afsluttedes i
løbet af 1865. Søtøjmesteren foreslog, at afgørelsen om riflingssystem udsattes til prøveskydning havde været udført med den 60 pds. 120 ctr. støbejernskanon, der var anskaffet til forsøg og var riflet efter landartilleriets system. Isforholdene medførte imidlertid, at denne kanon ikke umiddelbart
kunne transporteres over havnen til Amager. Samtidig pressede fabrikken i
Elswick p å og fremhævede, at skulle de foretage riflingen, m åtte den udføres, før smedejernsrørlagene blev lagt p å. Det endte med, at Marineministeriet i begyndelsen af marts overdrog til fabrikken at udføre riflingen
efter Armstrongs shunt system." Der var 6 højresnoede riffelgange med
ensformig stigning af 50 kalibre. Riffelgangenes gennemsnit var forskelligt
i den indre del af kanonen og nær mundingen. Ved dette system skete centreringen kun under den sidste del af projektilets bevægelse i løbet nær
mundingen. Under ladning gled projektilets knaster mod riffelgangenes
bagflader, og der var overalt tilstrækkeligt højde- og sidespillerum, idet dog
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dingen med det aftagendespillerum ved den trinformede st)'reJlade.
(Tegnet afingeniørJ. Raun Kristensen, TM),

riffelgangene mod løbets bund indsnævredes. Herved blev knasterne skudt
over mod riffelgangenes styreflader. Heraf navnet "shunt system". Under
udskydningen gled knasterne mod riffelgangenes styreflader, hvor der i begyndelsen var samme højdespillerum som ved ladningen; men henimod
mundingen aftog spillerummet, indtil det på det sidste stykke helt ophævedes. Riffelgangenes profil nær mundingen var trappeformet, og knasterne
pressedes mod den trinformede styreflade.
Sigte midlet var falk og opsats. Der var på hver side over tappen anbragt
en falk, og på begge sider af stødbunden var indsat metalbøsninger boret
med hældning til venstre som korrektion for afdriften beregnet til isætning
af en opsats, der kunne indstilles i højden afhængig af skudstanden.
Opsatsens hoved var forsynet med kærv og var forskydeligt i siden.
Efter at de to første 60 pds. 144 ctr. riffelkanoner i marts 1864 var modtaget og indgået i panserkorvetten DANNEBROGs armering, tilkendegav
Marineministeriet i september 1864, at det ville søge at tilvejebringe flere
riflede kanoner til panserskibene. Samtidig bestiltes fra Armstrong 2 stk.,
der leveredes i december 1864, og i løbet af de følgende tre år anskaffedes
yderligere 15 stk. Den under bygning værende panserkorvet PEDER
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60 pds. 144 ctr: riffelkanon i fregatt en JYLLAND soni sv ingkanon JHI jlversle dæk. (Orlogsmuseet) .

SKRAMs hovedarmering fastsattes i 1864 til 6 stk. armstrongske kanoner a
15.000 pd., d.v.s. den 144 ctr. Armeringen af den i England bestilte panserfregat (DANMARK), som i efteråret 1864 forventedes at ankomme til København, havde ministeriet tænkt at kunne fastsætte til bl.a. 10 stk. riflede
kanoner cl 15.000 pds. vægt. Da det var meningen , at denne fregat skulle
armeres straks efter ankomsten, måtte den dog foreløbigt udstyres med
skyts, der enten umiddelbart var til rådighed, eller som snart forventedes.
Denne midlertidige armering fastsattes til bl.a. 4 stk. riflede kanoner a
15.000 pds. vægt og 16 stk. 60 pds. 89 ctr. kuglekanoner.'"
I juli 1865 bestemte Marineministeriet efter at have indhentet udtalelse
fra konstruktions- og regleringskommissionen, at DANMARK skulle have
12 stk. riflede kanoner a 15.000 pds. vægt/ol Samme måned bestemte ministeriet på grundlag af ROLF KRAKEs generalrapport for 1864, at der i panserbatteriets forreste tårn skulle installeres l stk. 60 pds. 144 ctr, riffelkanon,
medens den tidligere armering af det agterste tårn med 2 stk. glatløbede 60
pds. 89 ctr. kuglekanoner foreløbig skulle bibeholdes." Disse udskiftedes
først i 1877/1878 med l stk. 60 pds. 144 ctr. riffelkanon . ROLF KRAKE blev
således det sidste skib i flåden armeret med glatløbet skyts. Under skydning
fra ROLF KRAKE i 1866 opnåedes med den 60 pds. 144 ctr. riffelkanon en
skudhastighed på l skud hvert 4. minut."
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Ijuni 1868 tiltrådte Marineministeriet et forslag fra konstruktions- og regleringskommissionen om anbringelse af 2 stk. 60 pds. 144 ctr. riffelkanoner
i hver af fregatterne JYLLAND, SJÆLLAND og NIELS JUEL placeret på
øverste dæk som svingkanoner. Formålet hermed var at give fregatterne en
omend begrænset evne til at forsvare sig mod panserskibe. Denne armeringsændring skulle dog indledningsvis kun gennemføres i SJÆLLAND. I
henhold til Armeringsreglement af 16/06 1868 skulle flåden armeres med
60 pds. riffelkanoner som følger:"
Panserfregatten
Panserfregatten
Panserfregatten
Panserbatteriet
Fregatten
Fregatten
Fregatten
I alt:

DANMARK
PEDER SKRAM
DANNEBROG
ROLF KRA.KE
JYLLAND
SJÆLLAND
NIELS JUEL..

12 stk.
6 stk.
6 stk.
1 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk.
31 stk.

På dette tidspunkt rådedes over i alt 19 stk .. Først i 1870 opfyldtes flådens
behov for 60 pds. panserbrydende riffelkanoner. I mellemtiden var det bestemt, at også den nye skrueskonnert ST.THOMAS, der første gang hejste
kommando i 1872, skulle armeres med bl.a. 1 stk. 60 pds. 144 ctr. riffelkanon. Der skulle også gå endnu nogle år, før de nødvendige installationsarbejder i skibene var udført. SJÆLLAND var på togtet i 1870 for første gang
armeret med 2 stk. I årets generalrapport anførtes, at placeringen af de 2
stk. 60 pds. armstrongske kanoner på øverste dæk, såvel som deres installation i det hele taget, har, når der henses til de lokale forhold, vist sig tilfredsstillende. For JYLLANDs vedkommende skal vi helt frem til 1875, før
dette skyts indgik i fregattens armering, men i øvrigt ikke blev medgivet på
alle togter.
De første armstrongske 60 pds. riffelkanoner opfyldte ikke fuldtud for ventningerne, hverken hvad angik skudsikkerhed eller holdbarhed.
Indskydningen på Amager af en af de to først modtagne kanoner viste, at
medens den sandsynlige afvigelse i siden var tilfredsstillende, var den sandsynlige afvigelse i længden uforholdsmæssig stor. Undertøjmester Blom, der
stod for skydningerne, mente, at dette skyldtes den stærke og noget varierende modstand projektilerne skulle overvinde under udfarten af løbet,
hvor der nær mundingen ikke var noget spillerum i højden. Ved skydning
på Amager havarerede denne kanon i oktober 1865, idet den ydre ring
(coil) over bagstykket revnede, og løbet beskadigedes." Kanonen blev
sendt tilbage til fabrikken i Elswick, der tilskrev årsage n til dette uheld dels
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60 IH/s. 176 ru: riffelkanon pri Imllselfregaltell DANJ'vIARKs battendæk.
(TI'!J'u'l af Kirsien Yde-Andersen, 7iH) .

den mindre erfaring dengang i materialevalg, dels den mindre gode kvalitet af det anvendte stål og dels riffelgangenes skarpe form. Efter reparation
på fabrikken i Elswick benyttedes kanonen, der havde fået isat et nyt kærnerør af smedejern, til fornyet indskydning på Amager i 1868-1869. Efter
bl.a. at have skudt med 27 pds. ladning og 150 pds. projektil beskadigedes
den igen i maj 1869 og m åtte nok en gang sendes til England. I december
1866 havde en anden 60 pds. 144 ctr, riffelkanon fået løbet beskadiget, ved
at et tomt Palliser projektil blev slået i stykker i løbet. I 1869 forekom der
ogs å uheld med 2 kanoner om bord i panserfregatten DANMARK under
øvelsesskydning. På den ene revnede den yderste smedejernsring om bagstykket, og på den anden forskød løbet sig. Sir William Armstrong påpegede i denne forbindelse, at de 60 pds. (8") 144 ctr. riffelkanoner var meget
lette i forhold til deres kaliber. Med de britiske 7" 7 tons. riffelkanoner, af
hvilke der var blevet fremstillet 600 stk., var der aldrig forekommet lignende uheld. Armstrong var i øvrigt tilbøjelig til at mene, at årsage n til det
ret store antal uheld m åtte være det anvendte krudt j fr. det efterfølgende
afsnit om det sorte krudt. Tre af de omtalte kanoner udgik af beholdningen
og returneredes til fabrikken . Foranlediget af skaderne, der var indtruffet i
DANNEBROG, blev de sidste 8 stk. 60 pds. riffelkanoner, der leveredes fra
Armstrong, givet en kraftigere konstruktion med større godstykkelse og
dermed øget vægt svarende til de i England indførte 8" 9 tons kanoner.
Disse kanoner, der sattes ombord i DANMARK, benævntes 60 pds. 176 ctr.
riffelkanoner/" De havde samme riffelsystem, kaliber og løblængde som de
144 ctr. kanoner og derfor samme ballistiske egenskaber som disse.
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90 pds. 254 ctt: riffelkanon i panserbatteriet LINDORJvlli'N. (Tegnet af Kirs/en Yde-Andersen, TM ).

De 60 pds. 144 og 176 ctr, riffelkanoner, der fra 1876 benævntes 8" 144 og
176 ctr. forladekanoner (F.K.), synes i de følgende år, efter at bl.a. krudtproblemet var løst, at have fungeret tilfredsstillende. De udgjorde hovedarmeringen i panserfregatterne i resten af disses levetid; men kom ikke meget i brug, da ingen af de tre store panserfregatter udrustedes på togt efter
1870. IJYLLAND og ST.THOMAS erstattedes de i midten af 1880erne af 5"
bagladeskyts. De 8" 144 og 176 ctr. forladekanoner indgik imidlertid fremdeles i flådens armering frem til 1893, da DANMARK udgik af flådens tal og
ROLF KRAKE overførtes til forsøgsskib ved Orlogsværftet. 4 stk. blev i 1892
opstillet på batteriet SIXTUS på Nyholm, hvor de stod til 1907.
De 90 pds. riffelkanoner

Da Orlogsværftet i 1865 stod overfor at skulle bygge sit første større jernskib, panserbatteriet LINDORMEN, bestemtes det, at armeringen skulle
bestå af 2 stk. svære kanoner placeret forude i et drejetårn. Det var helt naturligt, at valget faldt på skyts fra Armstrong blot et par år efter, at marinen,
da de første panserbrydende kanoner til panserfregatterne skulle anskaffes, var gået ind for hans smedejernskanoner. I 1865 var man i England begyndt at producere en 9 inch 12 tons riflet forladekanon efter Armstrongs
konstruktion." Med de voksende pansertykkelser, ønskedes det nye panserbatteri armeret med kraftigst muligt skyts. Valget af større kaliber har utvivl-
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Profil afliJfi'/fi'l1Ig rifle!!fin' Wooiloirlt .'i)'s/l'Illet. (7;'glll'! af Kirs/en Yde..Andersen, T/VI) .

somt også hængt sammen med, at hovedarmeringen i panserbatteriet kun
skulle bestå af 2 kanoner. Den 9 inch, som i Danmark efter kuglevægten betegnedes 90 pds. og efter kanonvægten 254 ctr. , blev anset for at være den
mest effektive og sikrest funktionerende panserbrydende riffelkanon , der
på det tidspunkt kunne fremskaffes." I september 1865 bekræftede Marineministeriet, at der skulle anskaffes 2 stk. fra Armstrongs fabrik i Elswick. "
De leveredes i december 1867 og installeredes i LINDORMEN, som løb af
stablen i 1868 og for første gang hejste kommando i aug ust 1869. De var opstillet side om side i det pansrede drejetårn.
Den 90 pds. riffelkanon. bestod ligesom den 60 pds. af et indre stålrør
omlagt i hele kanonens længde med smedejerns ringlag. Den var bagude
lukket af en stødbundsskrue af smedejern, og druen var ligesom på den 60
pds. formet som et brogøje. I England havde man som tidligere nævnt efter
en række sammenlignende skydninger med forskellige riflingssystemer til
det svære skyts i 1865 indført et nyt riflingssystem, det såkaldte "Woolwichsystem". Armstrongs shunt system blev fravalgt, bl.a. fordi det var kompliceret, i praksis ikke opfyldte forventningerne til skudnøjagtighed og ansås for
at svække kanonen.") Det nye system var en modificeret udgave af den franske marines riflingssystem 1864. Det valgtes, fordi det var simpelt, og fordi
det med sin voksende snoning anstrengte kanonen mindre end et system
med ensformig snoning. Der var 6 højresnoede riffelgange med parabolsk
stigning. Nærmest det glatborede kammer begyndte riffelgangene uden
snoning. Frem gennem løbet voksede snoningen, således at den ved mundingen var 4° svarende til en stigning på 45 kalibre. Riffelgangenes tværsnit
var kurveformet og ens gennem hele løbet. Sigtemidlerne var 2 sæt falk og
opsats med kærv anbragt på hver side af kanonen samt et tårnsigte til brug
for tårnkommandøren placeret på tårnets tag.
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Den 90 pds. 254 ctt: rifJplIwlloll i kanonb åden DROGDE.'N. (Sooærnets Taktik- og F{lbPll.s/wle, Jaggmppe fjernllellding).

Erfaringerne med de 90 pds. 254 ctr. kanoner var gode, angiveligt fordi
Armstrong havde overvundet de konstruktionsmæssige svagheder, der en
overgang havde vist sig ved de 60 pds. 144 etr. riffelkanoner, og fordi der var
indført bedre egnede, tættere krudtsorter," Det fremgår ogs å af generalrapporterne fra LINDORMENS første togter, at der var tilfredshed med
dette nye, svære skyts. I rapporten fra prøvetogtet i 1869 anførtes det således, at "artilleriet er særdeles godt installeret, det betjenes forholdsvis let,
og der kan skydes 2 skud omtrent hvert 4 minut.'?" Den 90 pds. 254 etr. riffelkanon, der fra 1876 benævntes 9" 254 etr. forladekanon (F.K.) , bevaredes
i LINDORMEN til efter årh u n d red eskiftet.
Omkring 1870 var der som nævnt stor interesse for sm å og billige dampkanonbåde armeret med svært skyts. Forsøgsvis blev der indgået kontrakt
med Claparde & Cie i St.Denis, Frankrig om levering af en 16,6 m lang og
48 t stor kanonbåd konstrueret af den franske løjtnant Jerome-Eugene
Farey. Til dette lille fartøj købtes hos Armstrong l stk. 90 pds. 254 etr. riffelkanon af samme type som de i LINDORMEN anvendte. Denne kanon leveredes i 1871 og installeredes det følgende år i kanonbåden, der fik navnet
DROGDEN, og i øvrigt var flådens første stålskib. Det var et bemærkelsesvæ rd igt fartøj bl.a. på grund af den ringe størrelse i forhold til den svære
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kanons vægt og slagkraft. Artillerivægten ombord udgjorde foruden den
fast installerede jernslæde hele 19 t, d .v.s. 40% af det samlede deplacement.
DROGDEN, der bedst kan betegnes som en flydende affutage, havde ringe
sødygtighed. En af Marineministeriet nedsat kommission til bedømmelse af
kanonbåden gennemførte prøveskydninger i Sundet i 1872 og 1873 og
konkluderede, at båden var under det minimum af størrelse, der måtte
kræves i danske farvande. Dens operative anvendelse begrænsedes også af,
at der ikke ombord var mulighed for underbringeIse af besætningen, og at
den var afhængig af løbende forsyninger." Den var udover modtagelsesprøverne kun udrustet en enkelt gang i 1876 under en øvelse med søforterne. Den indgik imidlertid med uændret armering i flådens tal indtil
1903, men henstod det meste af tiden i et skur på Arsenaløen. Dens 90
pds. /9" kanon anvendtes til forskellige skydeforsøg på Amager.
De 120 Ilds. riffelkanoner
Udviklingen på panser- og skytsområdet gik hurtigt i tidsrummet fra 1863
til 1875. Medens det almindeligt anvendte smedejernspanser i 1864 var 4,5
inch (114 mm), fandtes der 1870 i den britiske flåde skibe med 8 inch (20,3
cm) sidepanser, og den godt 10.000 tons store HMS DREADNOUGHT, der
løb af stablen i 1875 var pansret med 14 inch (35,6 cm) tykke plader.
Allerede i 1867 havde den konstituerede Undertøjmester O.Blom fremført,
at "henset til det faktum , at en nabostormagt har et skib under bygning,
som pansres med 8 inch plader, stiller det sig som tvivlsomt, om man ved en
eventuel nybygning af panserskibe bør blive stående ved den 9" eller 90
pds. riffelkanon, der er bestemt til tårnskib nr. 53 (LINDORMEN) og foreløbig betænkt til tårnskibet nr. 54 (GORM), eller om man ikke bør have
tanken henledt på en endnu større pjece".'>! Også herhjemme øgedes pansertykkelsen fra skib til skib, som det vil fremgå af nedenstående skema:
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120 pris. 366 ctt: liJ!Pl/WIlOII i pauserbatteriet GORMs t årn. (Tegnet af Kirsien Yde-Andersen, TJ'v1) .

I England var den 10 inch 18 tons riffelkanon indført i forbindelse med
bygningen af HMS HERCULES, der færdiggjordes i november 1868.1>-' I
marts 1869 bestemte Marineministeriet, der fulgte denne udvikling nøje, at
der til det nye panserbatteri (GORM) skulle anskaffes 2 stk. 10 inch riffelkanoner af samme type med tilhørende affutager og øvrigt tilbehør fra Sir
William Armstrong, Elswick.?" Disse kanoner, der i Danmark fik betegnelsen 120 pds. 366 ctr, riffelkanoner, ankom i august 1870 og installeredes i
GORMs pansrede drejetårn, der var placeret forude i skibet med en skudfrihed på 146 på hver side fra ret for. GORMs tårn, der ligesom LINDORMENs var af Coles konstruktion, var det første i flåden, der var forsynet
med dampmaskineri til drejning af tårnet. Med GORMs kanoner opnåedes i
1873 en skudhastighed for tårnet på 2 skud hvert 7 J.t2 minut, og største rækning var ca. 4900 m. I generalrapporten fra 1873 anførtes, at kanonerne
med dertil hørende underlag og laderedskaber var fortrinlige. Dog påpegedes det, at det 8" tykke tårnpanser ydede utilstrækkelig beskyttelse mod
datidens artilleri.
I juni 1870 meddelte Marineministeriet, at det agtede at lade udarbejde
tegninger til et panserbatteri med 4 stk. 120 pds. riffelkanoner i fælles kasemat - det senere ODIN."H I begyndelsen af 1873 blev Søtøjmesteren, kaptajn
].C.Kraft, sendt til England for at skrive kontrakt om levering af dette skyts.
Efter prøveskydning i England ankom de 4 pjecer til Danmark i 1874. De
var I/~ kaliber længere end de til GORM leverede og benævntes 120 pels.
0
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120 j)(is. 376 rtr. riffelkanon i panserbatteriet ODINs kasemat. (regnet afLon e Steen Ni elsen, TNI).

376 ctr. riffelkanon. De opstilledes som svingskyts i hvert hjørne af ODINs
firkantede kasemat, der gik fra borde til borde og ligesom skibssiderne var
pansret med 203 mm smedejernsplader på træbagklædning og med inderhud af jern. Ved portskifte kunne kanonerne bringes til at skyde såvel i
bredsiden som for- eller agterefter. Kasematten, der med de fire kanoner
vejede nogenlunde det samme som to dobbelttårne, havde bl.a. den fordel,
at der var bedre plads til betjening af skytset end i et tårn. Et tårn kunne
kun anvendes mod en modstander ad gangen, medens kasemattens kanoner samtidig kunne tage flere mål under beskydning. Ved en enkelt træffer
kunne et tårn forkiles eller ødelægges, og hvis dets to kanoner faldt ud, ville
det selvsagt betyde mere end ødelæggelsen af en kanon i en kasemat. Til
gengæld havde tårnkanonerne større skudfrihed, idet der i et kasematskib
forekom flere døde vinkler, i ODIN således 35° ved hver afkasemattens hjørner. Portskifte tog også temmelig lang tid, i ODIN ca. 3 minutter. Skudhastigheden var ca. 6 minutter pr. skud og største rækning ca. 4500 m.
Dernæst anskaffedes 5 stk. 120 pds. riflede forladekanoner til de 5 kanonbåde, FALSTER, MØEN, ØRESUND, STORE BELT og LILLE BELT, der blev
bygget på Orlogsværftet i perioden 1873-1876 samt 1 stk. reserve- og forsøgskanon. Før bestilling af skyts af denne type til den første kanonbåd, FALSTER, rådførte Marineministeriet sig med Generalinspektøren for Søartilleriet, om der kunne være anledning til som bestykning af de nye kanonbåde at overgå til ringede støbejernskanoner, der i anskaffelse måtte påreg-
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nes stykke for stykke kun at koste det halve af prisen for de panserbrydende
Armstrongkanoner. Spørgsmålet blev forelagt artilleri- og konstruktionskommissionen, der i maj 1873 udtalte, at medens flåden uden betænkelighed havde kunnet vælge den 10 inch Armstrongkanon, så kunne man ikke
tilråde, at dette valg ændredes til gunst for en ringet støbejernskanon, medmindre der enten anstilledes tidsrøvende forsøg, eller man antog landartilleriets 11" riflede forladekanon, som dels ansås for at være for tung, dels
havde ringere panserbrydende virkning end den 10 inch Armstrongkanon.
Kommissionen påpegede samtidig de principielle fordele ved bagladekanoner, der var lettere og hurtigere at betjene og kunne gøres så lange, at
der kunne opnås fuld nyttevirkning af det nyere, langsomt brændende
krudt. En udvikling af sådant skyts ville imidlertid kræve omfattende og
kostbare forsøg. Skulle flåden fortsat med hensyn til artillerimateriellet
være i stand til at holde trit med stormagterne, måtte man vælge at følge et
af de lande, hvor der fandtes private etablissementer, som fabrikerede skyts
til staten, alts å England eller Preussen. Krupps kanoner havde det store fortrin, at de var bagladekanoner. Hvis kommissionen kunne stole på, at den
danske flåde altid ville kunne få ligeså gode kanoner fra Krupp som
Preussen, ville den tilråde, at disse valgtes; men da den ikke turde stole p å
dette, anbefalede kommissionen, at flåden fremdeles anskaffede sine panserbrydende kanoner fra Armstrong. " Generalinspektøren foreslog derefter, at der til FALSTER indkøbtes 1 stk. 120 pds. 376 ctr. armstrongsk kanon,
samt at spørgsmålet påny blev taget under overvejelse ved senere anskaffel ser. Marineministeriet bifaldt dette, og en kanon bestiltes i Elswick." Efter at
det ved kgl. resolution var bestemt, at en upansret skruekanonbåd af
SCOURGE-klassen (ØRESUND) armeret med 1 stk. 10 inch 18 tons riffelkanon skulle bygges ved Orlogsværftet, modtoges i august 1873 fra Armstrong
tilbud p å en sådan kanon til samme pris som den til FALSTER bestilte,
såfremt ordre afgaves inden 4 uger," Dette tilbud blev modtaget. Disse 2 kanoner leveredes ijanuar 1875. De var ligesom de til ODIN indkøbte I/~ kaliber længere end GORMs kanoner og vejede ca. 376 centner.
Da der i maj 1874 forestod anskaffelse af 1 kanon til den næste større kanonbåd, MØEN, samt en reservekanon og i det følgende finansår endnu 1
stk. til kanonbåden STORE BELT og sandsynligvis mindst endnu 1 kanonbåd, ønskede Marineministeriet generalinspektørens udtalelse om, der nu
var grund til at overgå fra det hidtil anvendtes armstrongske forladesystem
til det kruppske bagladesystern." I denne anledning udtalte artilleri- og
konstruktionskommissionen, at det ikke kunne anses for heldigt at overgå
til et nyt system i betragtning af, at der kun var tale om et begrænset antal
kanoner, og der ikke var fremkommet nye oplysninger siden sagen sidst, i
maj 1873, havde været behandlet i kommissionen." Efter generalinspek-
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Kanonbåden MØEN med sin 120/)(/.1'./10" kanonset ret forind. (Orlogsmuseet).

tørens indstilling forhandlede Mal-ineministeriet derefter med Sir W.G.
Armstrong om levering af2 stk. 120 pds. riffelkanoner, der var 3 kalibre længere end de til ODIN og de første kanonbåde leverede, den ene beregnet til
MØEN, den anden oprindelig tænkt som reservekanon, men anvendt i
STORE BELT. Disse kanoner, der havde en større begyndelseshastighed og
dermed bedre panserbrydningsevne, havde i England betegnelsen 10 inch
20 tons og benævntes i Danmark 120 pds. 407 ctr. riffelkanoner. I januar
1875 bestiltes yderligere 1 stk. af denne type til kanonbåden LILLE BELT
samt 1 stk. 120 pds. 366 ctr. riffelkanon som reserve- og skydebanekanon.
Disse 4 kanoner ankom til Danmal-k i marts 1875.
De 120 pds. (lO") forladekanoner fra Armstrong var principielt afsamme
konstruktion som de 60 og 90 pds. og bestod af et indre stålrør omlagt i
hele kanonens længde med smedejern s ringlag, der i antal og tykkelse
aftog mod mundingen . På de først modtagne 120 pds. 366 ctr. kanoner var
der uden om trøjen og det inderste ringlag lagt 3 ringlag (coils) . Konstruktionen af de senere modtagne 376 og 407 ctr. kanoner var noget modificeret i overensstemmelse med den af R.S.Fraser i 1867 på Woolwich indførte forenklede og billigere konstruktion. De havde kun 1 ringlag i trøjens
forlængelse og kun 2 ringlag uden om det inderste lag . Stødbundskruen
endte i alle de 120 pds. kanoner bagtil i en lille, flad drue med tyk hals.
Løbet var ligesom ved den 90 pds. kanon riflet efter "Woolwichsystemet".
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Der var 7 højresnoede riffelgange med parabolsk stigning. Frem gennem
løbet voksede snoningen, idet stigningen aftog fra 100 til 40 kalibre.
Sigtemidlerne bestod ligesom ved den 90 pds. riffelkanon af 2 sæt falk og
opsats med kærv anbragt på hver side af kanonen. De 120 pds. 376 og 407
ctr. kanoner var endvidere forsynet med en centralopsats med tilhørende
falk beregnet til skydning p å klods hold, og GORMs tårn var udstyret med
et tårnsigte placeret på tårn taget. Erfaringerne med disse kanoner var i almindelighed - ligesom med de 90 pds. - gode. De indgik ligesom disse i flådens armering helt frem til 1903.
12 inch 38 tonsforladekanoner
I begyndelsen af 1870erne var de sværeste britiske kanoners kaliber vokset
til 12 inch (30,5 cm), som på ca. 900 m afstand kunne gennembryde en 14
inch (35,6 cm) tyk smedejernsplade." I 1874 var Marineministeriet rede til
at følge denne udvikling, idet det oprindelig var planen at armere det panserskib, der skulle blive til HELGOLAND, med 2 stk. 12 inch 38 tons riffelkanoner fra Arrnstrong." De nærmere overvejelser i forbindelse med dette
projekt førte imidlertid i 1877 til beslutningen om til dette skibs armering
at indføre bagladeskyts af stål fra Krupp i Essen, Tyskland. Dermed var de
riflede forladekanoners æra forbi, selvom de endnu i mange år indgik i flådens armering.
De armstrongske kanoners panserbrydningsevne
De forskellige armstrongske kanoner havde følgende gennemtrængningsevne overfor smedejernspanser:
KANONERNES PANSERBRYDENDE EVNEMOD SMEDEJERNSPLADE'"
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Affutager
Til alle flådens svære, armstrongske kanoner anvendtes slædeaffutager. De
første, der anskaffedes til de 60 pds. 144 ctr. riffelkanoner var af træ. Med
de 4 stk., der leveredes i 1864 fulgte affutager konstrueret og fabrikeret af
Armstrong. Til de følgende kanoner fremstilledes i løbet af åre n e 18661869 på Orlogsværftet 17 raperter og 16 slæder af træ. Den ekstra rapert
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60/)(/s. 144 1'11: riffelleanon i s/æd{'{/fflllagl' af jern. Bemærk den mekaniske 1'1'!t)'/bl1'lIw',
bremse, anbragt i slæden linden kim onm , (Foto: Hrlg« A brahamson, Tivl).
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friktions-

skyldtes, at panserbatteriet ROLF KRAKE i 1865 i det forreste tårn blev armeret med l stk , 60 pds. 144 ctr, riffelkanon . Raperten til denne pjece var
placeret på drejetårnets fast indbyggede slædebjælker. De øvrige affutager
var bestemt til de 3 panserfregatter. Alle disse slædeaffutager havde helt
slæbende raperter, der under frem- og tilbageføring var rullende. Højderetningsmidlet var det såkaldte stilleredskab, der bestod af to stilklodser og
en stilkile, og som anbragtes under kanonens bagstykke på en tværforbindelse mellem rapertens vanger, stødholtet. På ældre slædeaffutager opfangedes rekylen dels ved den hældende slædes gnidningsmodstand, dels ved
anvendelse af en brag. Som en nyskabelse var en del af affutagerne til de 60
pds. armstrangske kanoner endvidere udstyret med rekylbremser. De tidlige bremser var friktionsbremser eller kompressorer, som de den gang benævntes. De virkede ved, at bremseklodser klemtes mod slædebjælkerne.
Den almindeligst anvendte var tangbremsen, hvor friktionen indstilledes
med hånd før affyring af kanonen . En anden type var bøjle bremsen, der var
selvvirkende, idet raperten under rekylen påvirkede en bremsearm, som
spændte bremsearrangementet.
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Allerede i 1866 købtes hos Armstrong 4 slædeaffutager af jern beregnet
til panserfregatten DANNEBROG, og ved de efterfølgende udrustninger af
panserfregatterne gennemførtes sammenlignende forsøg med træ- og jernaffutager, hvilket resulterede i, at træaffutagerne efterhånden erstattedes af
jernaffutager. Efter DANMARKs togt i 1869 anførtes eksempelvis, at jernslædeaffutagen måtte være at foretrække såvel af hensyn til betjeningen
som på grund af kanonens stabilitet ved skudafgang, hvor den selvvirkende
bremse opfangede rekylen. De blev ogs å foretrukket, fordi de var stive og
vejrbestandige. Efter udrustningerne i 1870 bestemte Marineministeriet, at
der skulle udarbejdes tegning til en ny jernaffutage til DANNEBROG, og
at der til PEDER SKRAM skulle konstrueres nye slæder af jern, medens
træraperterne med bøjlebremser skulle bibeholdes." I løbet af perioden
1871-1873 fremstilledes på Orlogsværftet 13 raperter og 19 slæder af jern,
således at alene PEDER SKRAM beholdt sine trærapperter. Hertil kom de 8
slædeaffutager afjern til de 60 pds. 176 ctr. riffelkanoner, som modtoges i
1869 fra Armstrong.jernslædeaffutagerne var konstrueret således, at raperterne ligesom ved træaffutagerne var slæbende under rekyl og rullende under frem- og tilbagebringning, og de rettedes også i højden ved hjælp af
h åndspader og stilkile. Slæderne var under baksning rullende for og bag på
2 i dækket nedlagte buer. Baksningen samt frem- og tilbagebringningen foregik ved hjælp af taljer eller betjeningsspil med klapløbere. De var udstyret
med en forbedret friktionsbremse, der benævntes pladejerns- eller redekamsbremse, og var konstrueret af Armstrorig efter den svensk/amerikanske ingenør Ericssons ide." Den bestod af 6 korte pladestykker (tænderne),
der hang ned fra raperten udenom og imellem 5 lange jernskinner, som
var anbragt mellem slædebjælkerne. Bremsningen skete ved sammenklemning af plader og skinner ved hjælp af et vægtstangssystem, der p åvirkedes
enten før skuddet ved drejning for h ånd af en bremsearm eller under tilbageløbet af en udløserpal p å slæden. Denne bremsetype var de tidligere
nævnte overlegen. Den havde imidlertid den ulempe, at friktionsmodstanden ikke var konstant fra skud til skud, bl.a. fordi glidefladerne efterhånden blev slidt glatte.
I panserfregatterne var det 60 pds. skyts opstillet som batterikanoner med
slæderne i indgreb med skydebolte i kanonportenes underkant (bøssebænken). I skruefregatterneJYLlAND, SJÆLlAND og NIELSjUEL var de 2 stk.
60 pds. riffelkanoner placeret i jernslædeaffutager anbragt agter på øverste
dæk. I daglig orden stod de langskibs på begge sider af diametralplanet.
Under skydning blev de om deres svingningsbolte svunget ud til hver sin
side og fæstnet til skyde bolte i borde, således at de kunne bakses om disse
og skyde ud gennem porte i skibssiden. Skonnerten ST.THOMAS var armeret med 1 stk. 60 pds. 144 ctr, svingkanon i jernslædeaffutage. Den stod i
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daglig orden langskibs i skibets diametralplan (midtskibs). Under skydning
blev den svunget ud om styrbord eller bagbord til en fast skyde bolt i borde.
De 2 stk. 90 pds/9" armstrongske kanoner i panserbatteriet LINDORMEN
var anbragt side om side i et cylindrisk drejetårn af samme type som ROLF
KRAKEs (Captain Coles konstruktion). T årnet var over dækket pansret med
5 1/~ inch (140 mm) smedejernsplader, der hvilede på 17 inch (428 mm)
træbagklædning med en inderhud af l inch (25 mm) jern. Kanonerne var
placeret i jernslædeaffutager, der i princippet var af samme konstruktion
som affutagerne til de 60 pds. riffelkanoner. Dog rettedes kanonerne i højden uafhængigt af hinanden ved hjælp af 2 stillebuer med tilhørende håndhjul og tanddrev, og frem- og tilbagebringningen skete ved anvendelse af
medbringerkæder anbragt mellem slædebjælkerne. Det bemærkelsesværdige ved installationen i LINDORMENs tårn var imidlertid slæderne og deres anbringelse. Med henblik på at opnå den størst mulige højderetningsfrihed for kanonerne var slæderne indrettet til at kunne hæves og sænkes
ved hjælp af donkrafte, to under hver slædebjælke. Herved opnåedes en
højderetningsfrihed fra - 4 til + 18 1/~ o, uanset den lille portåbning i tårnet.
De 2 stk. 120 pds./l0" kanoner i GORM var ligeledes opstillet i et cylindrisk
drejetårn, som over øverste dæk var pansret med 8 inch (203 mm) smedejernsplader med 17 inch (428 mm) træunderlag og l inch (25 mm) inderhud afjern. Tårnet var opdelt i to rum, øverst kanonrummet og nedenunder
svingelrummet, hvor spillene til kanonens indhaling og ammunitionens ophejsning fandtes. Raperterne afveg ikke i princippet fra Lindormens.
Specielt var derimod tårnets baksningssystem, idet GORMs tårn som flådens
første var udstyret med en dampmaskine til tårnets drejning. Man kan således sige, at GORMs kanoner var søværnets første (delvis) maskinrettede kanoner. Med damp kunne tårnet drejes en omgang på ca. 1 V~ minut. Med 16
mand i svinglerne kunne det for hånd drejes en omgang på ca. 2 V~ minut.
I alle disse tre panserbatterier var tårnene forsynet med et særligt tårnsigte. Dette bestod af en høj falk placeret på tårntaget og en opsats med
kærv anbragt på kanten af mandehullet. Sigtet her blev taget af tårnkommandøren, der efter bedømmelse af afstand kunne forskyde opsatshovedet i
siden og dermed rette for afdrift. Efter indstilling af opsatsen beordrede han
kanonens højderetning indstillet. Han konigerede herunder for underlagets
evt. krængning. Kanonen indstilledes i højden ved hjælp af gradinddelingen
på højderetningstandbuerne eller ved hjælp af afmærkede stilkiler.
Kasematskibet ODINs 4 stk. 120 pds./l0" kanoner var som tidligere nævnt
opstillet i hver sit hjørne af den firkantede kasemat, således at de kunne
bringes til at skyde enten gennem en sideport eller en stævnport. Disse kanoners affutager adskilte sig kun fra GORMs ved af pladshensyn at være noget lavere. Slæden kunne drejes om en skyde bolt i porten og ved portskifte
0
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Kanon i ladeposilion.

Affatningen af MØENs 120/)(/s. kanon. (Tegne! af Lone Steen Nielsen, TjH).

om en svingningsbo1t. Baksning og portskifte foregik ved hjælp af drev på
slæden og tilhørende tandbuer i dækket.
Den lille, franskbyggede kanonbåd DROGDEN havde en noget speciel
form for affutering af sin svære 90 pds./9" kanon , idet slæden var fast indbygget i båden, således at sideretning af kanonen udførtes ved drejning af
båden. Højderetning udførtes ved hjælp af et stilleapparat, som ikke tog
megen plads op og derfor muliggjorde, at raperten kunne være meget lav.
Frem- og tilbagebringning foretoges ved hjælp af et tandhjulsværk, og rekylen bremsedes af en pladejernsbremse af speciel konstruktion.
I fire af de efterfølgende kanonbåde, FALSTER, ØRESUND , STORE
BELT og LILLE BELT var de 120 pds./10" kanoner placeret i jernslædeaffutager af nærlig samme konstruktion som de i ODIN anvendte. Raperterne
var dog rullende også under rekyl , og affutagerne drejedes i siden om en
central pivotstamme (centerpivot) , der stod op fra skibets bund. Herved opn åedes ligesom ved drejetårnene stor skydefrihed, og der sparedes plads.
Også FALSTERs søsterskib MØEN var armeret med l stk. 120 pds./10" kanon placeret i jernslædeaffutage; men til MØEN var der forsøgsvis anskaffet et hydraulisk betjeningsapparat med tilhørende dampmaskine. Dette
anlæg installeredes i kanonbåden MØEN, ikke fordi der i denne skibstype
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mentes at være specielt behov for hydraulisk kraft til udnyttelse afkanonen,
men fordi man ønskede at opnå erfaringer med dette hjælpemiddel til betjening af svære kanoner. Dette ville navnlig have fået betydning, hvis det
store panserskib HELGOLAND , som oprindelig planlagt, var blevet armeret med forladekanoner," Artilleri- og konstruktionskommissionen havde,
før bestilling afgaves, til Generalinspektøren for Søartilleriet udtalt, at da
den hydrauliske ladernåde syntes at være tilfredsstillende udført i England,
m åtte det betragtes som ønskeligt, at den også forsøgtes her"." Anlægget
anvendtes i MØEN til baksning, frem- og tilbagebringning af kanonen samt
til viskning og ladning. Frem- og tilbagesætningsapparatet virkede tillige
som rekylbremse. Det fremgår af generalrapporterne, at systemet fungerede godt. Ved forsøgsskydning fra MØEN i 1876 opnåedes en skudhastighed på 1 skud hvert 3. minut, medens der ved betjening med håndkraft kun
kunne forventes 1 skud hvert 6.-8. minut. Med MØENs skyts nåede de riflede
forladekanoner således deres højdepunkt, netop som flåden i 1876 stod på
tærsklen til indførelse af bagladeskyts . Affutagern e til LINDORMENs 90 pds./ 10" kanoner og til alle 12 stk. 120 pds./1O" kanoner leveredes afArmstrong.

6. Let skyts
Den 4 pds. 9 ctr. riflede støbejernskanon somjartøjsarmering
Under krigen i 1864 havde marinen som tidligere omtalt lånt et antal 4 pds.
riflede støbejernskanoner model 1863 fra landartilleriets beholdning af
nye feltkanoner. To af disse blev medgivet panserkorvetten DANNEBROG
som fartøjsskyts, medens 4 stk. anvendtes til armering af det civile dampskib
VICEGOUVERNEUR BERG, der i sommeren 1864 anvendtes som kommandoskib for en rokanonbådsflotille. Som fartøjsarmering benyttedes i
øvrigt fremdeles de 12 og 18 pds. karronader samt 4 pds. haubitser. Søtøjmesteren havde allerede under krigen kort efter beslutningen om at låne
et antal 4 pds. riffelkanoner fra landartilleriet indsendt tegning af en 4 pds.
riffelkanon af støbejern med samme indre konstruktion og mål som landetatens model, men noget forstærket bagude med henblik på anvendelse af
større ladning og tungere projektil. Søtøjmesteren gik ind for det 4 pds. kaliber (83,4 mm,) dels under henvisning til at landartilleriets tilsvarende kanon havde vist sig at være overordentligt præcist skydende, bedre end alle
hidtil kendte forladekanoner, dels fordi dette kaliber måtte anses for det
sværeste, som var anvendeligt til fartøjsbrug. Endvidere ans ås skyts af denne
typ e for velegnet til armering af mindre, ikke til krigsbrug konstruerede
skibe." Forslaget blev ikke taget til følge; men fra landartilleriet låntes i
sommerens løb yderligere et antal 4 pds. kanoner til armering af mindre
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4jJds. 9 dt: riiJellianon afstabejern i fartøjsaffutage aftræ. (Tegnet af Lone Steen Nielsen, TiVI).

dampskibe. De nåede dog ikke at komme i anvendelse før fjendtlighedernes ophør. Efter krigen bevaredes 9 stk. af de fra landartilleriet lånte kanoner på Søtøjhuset og udleveredes til udrustede skibe. Allerede i februar
1865 resolverede Marineministeriet, at de 18 pds. carronader i fregatten
NIELS JUEL skulle ombyttes med riflede 4 pds. kanoner," og i april bestemtes, at korvetten VALKYRIEN som kadetskib skulle medgives l stk. som
fartøjsarmering. Efter i april at have modtaget konstruktions- og regleringskommissionens betænkning angående generalrapporterne for 1864 fra de
fire skruefregatter bestemte Marineministeriet, at disse skibes armering
skulle ændres, således som allerede bestemt for NIELS JUEL. 8 'o I juni 1865
tog Søtøjmesteren derfor sagen op igen og foreslog 30 stk. 4 pds. riffelkanoner anskaffet som fartøjsskyts. Marineministeriet afslog imidlertid med
henvisning til, at der måtte gives indførelsen af det nødvendige svære riffelskyts første prioritet, og at det fornødne antal 18 og 12 pds. carronader
derfor indtil videre skulle bevares."
Efter forslag fra konstruktions- og regleringskommissionen bestemte
Marineministeriet i juni 1867, at carronadearmeringen af fartøjerne ville
være at ombytte med 4 pds. riflede kanoner, således som allerede bestemt
for de fire fregatter. Ministeriet udbad sig samtidig indberetning om det antal kanoner, det i denne anledning ville være nødvendigt at anskaffe."
Tegning approberedes i januar 1868,88 og der anskaffedes fra Finspong
Styckebruk i Sverige 24 stk. 4 pds. 9 ctr, riffelkanoner af støbejern, som leveredes i 1869-1870. Disse kanoner var beregnet til armering af de ia1t 10
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barkasser og 13 travaljer, der hørte tillinieskibet SKJOLD, de 3 panserfregatter, de 4 træfregatter og de 3 trækorvetter. Hvert fartøj kunne armeres
med l stk. 4 pds. 9 ctr. riffelkanon.
Den 9 pds. 4 ctr. riffelkanon var støbt i et stykke af støbejern. Den havde i
modsætning til landartilleriets 4 pds. kanon ikke noget hoved. Tapaksen
var som på øvrige nye riffelkanoner placeret således, at den skar løbets akse
(kærnelinien) . Løbet var riflet efter det modificerede winstrupske (landartilleriets) system med 6 højresnoede riffelgange med jævn stigning på 30
kalibre. Sigtemidlerne var falk og opsats anbragt på kanonens venstre side
samt falk og kærv i hovedlinien ovenpå kanonen. Landartilleriets kanon
havde til forskel herfra en udskæring p å toppen af bagstykket beregnet til
placering af en opsats. Fænghullet var boret gennem en kobbertap.
Kanonen var konstrueret så nøje i overensstemmelse med landartilleriets 4
pds. feltkanon, at den kunne bruge samme ammunition, og der kunne hertil anvendes samme skydetabel.
Det viste sig imi d le r tid , at de 30 fods travaljer d årligt kunne tåle skydningen med denne kanon, der i følge rapporter fra skibene havde vist sig som
fartøjsskyts at være både for tung og for urolig i skuddet." Der anskaffedes
derfor fra NesJernverk i Norge et antal lettere 4 pds. 6 ctr. riffelkanoner af
støbest ål.
Den 4 pds. 6 ctr. riflede stålkanon som [artejsarmering
11871 indledtes forhandlinger med NesJernverk (jacob Aall & Søn) i Norge,
som leverede støbestålskanoner til det norske feltartilleri . Der anskaffedes
2 stk. 4 pds. 6 ctr. prøvekanoner, der var lettere og kortere end den 4 pds. 9
ctr. støbejernskanon. Løblængden var ca. 15,4 kalibre mod den 4 pds. 9 ctr.
riffelkanons 17,5 kalibre. Disse kanoner blev flådens første støbestålskanoner. Den ene af prøvekanonerne var fremstillet af en enkelt stålblok og omlagt med en tapring af smedejern. Den anden bestod af et kærnerør af stål
omlagt på bagstykket med et lag smedejernsringe efter Armstrongs princip.
Kanonerne blev efter ankomsten til Danmark i 1872 riflet hos Gamst og
Lunds Eftf. efter det modificerede winstrupske (landartilleriets) system .
Den massivt fremstillede kanon blev samme år prøveskudt p å Amager, hvor
den udholdt 1001 skud. Den anden kanon blev medgivet korvetten HEJMDAL og prøveskudt fra dennes travalje. Da disse prøver var vellykkede, optoges forhandlinger med NesJernverk om levering af 10 stk . 4 pds. 6 ctr. riffelkanoner. Oprindelig var det ønsket at erhverve 10 stk. af den med smedejern forstærkede type, som imidlertid også var den dyreste. Firmaet foreslog alternativt at levere enten 10 stk. rene stålkanoner eller 5 stk. af hver
type. Marineministeriet valgte den sidstnævnte løsning og sluttede i august
1873 kontrakt herom for i alt 7.500 kr. Disse kanoner in dgik fra 1876 som
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reglementeret fartøjsskyts. og de i alt 11 til rådighed værende stk. dækkede
stort set behovet, idet fregatten TORDENSKJOLD, linieskibet SKJOLD og
panserfregatten DANNEBROG var udgået af flådens tal i henholdsvis 1872,
1873 og 1875, og fregatterne kun fik 1 stk. hver. Allerede i 1874 havde 1 stk.
været medgivet fregatten SJÆLLAND, der i sin generalrapport nok medgav, at denne nye kanon var et endog udmærket godt våben, men betegnede den som en luxusartikel, der ikke var i samklang med skibenes i
mange andre henseender tarvelige udstyr, og hvis præcisionsskydning ikke
ville kunne udnyttes fra det urolige underlag, som fartøjet uvægerligt måtte
udgøre! Fra and re skibe udtryktes der dog i de efterfølgende å r en mere
positiv vurdering af den 4 pds. 6 ctr. riffelkanon som fartøjsarmering. Dette
fartøjsskyts benyttedes frem til 1885, hvor Marineministeriet bestemte, at
de 3" F.K. (forladekanoner) , som fra 1876 var betegnelsen for de 4 pds. riffelkanoner, overalt hvor de havde været anvendt som fartøjsarmering,
skulle ombyttes med 37 mm revolverkanoner."
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4 pds. 6 ctr. riffelkanon afstålfra Nes[ernuerk i Norge i skibsrapert af træ.
(Foto: Helge Abrahamson. TiVI).

De 4 pds./3" kanoner som skibsskyts
I december 1870 bestemte Marineministeriet på grundlag af generalrapport
fra panserbatteriet LINDORMEN og efter anbefaling fra konstruktions- og
regleringskommissionen, at der skulle medgives de skibe, som udelukkende var armeret med svært skyts (60 pds. 144 ctr. og derover), l stk. 3 eller 4 pds. kanon til afgivelse af signal- og varselsskud." Fra 1874 var de tre
panserbatterier, ROLF KRAKE, LINDORMEN og GO RM hver reglementeret med 2 stk. og ODIN med 6 stk. 4 pds. 9 ctr. riffelkanoner. Fra 1875 indgik
2 stk. af denne skytstype som sekundær armering i hver af kanonbådene af
FALSTER og ØRESUND-klasserne. De 4 pds. 9 ctr. riffelkanoner benyttedes en del til øvelsesskydning, men betragtedes også mere og mere som
nødvendige våben mod fjendtlige fartøjer, " Senere anvendtes den lette skibskanon også i skonnerterne ABSALON, ESBERN SNARE, FYLLA og DIANA, i briggen ØRNEN og i kanonbådene af THURA-klassen. Endvidere
var skonnerten INGOLF i årene 1879-1884 under togter til Island i stedet
for sine tungere 6" bagladekanoner armeret med 6 stk. 3" 9 ctr. forladekanoner, som fra 1876 var betegnelsen på denne skytstype. Også den 4 pds. 6
ctr. riffelkanon, der fra 1876 benævntes 3" 6 ctr. forladekanon (F.K.) , fandt
anvendelse som skibsskyts. Som en fredstidsforanstaltning var den bl.a. i perioden 1876-1877 medgivet skonnerterne ABSALON og ESBERN SNARE og
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i årene 1881-1882 briggen ØRNEN. Efter 1885, da ogs å denne kanon som
fartøjskanon afløstes af den 37 mm revolverkanon, blev den brugt som signalkanon i flådens større skibe, og 1880-1896 var kongeskibet DANNEBROG armeret med 4 stk. fortrinsvis til brug som salutkanoner.
1 løbet af 1880erne erstattedes en del af de 3" forladekanoner omend ikke
i det ønskede omfang af bagladeskyts. 1 1888 bestemte Marineministeriet,
at den 3" forladekanon kun skulle medgives skibe, n år særlige forhold talte
herfor eller på begæring af chefen." Den 3" 9 ctr. forladekanon udgik af flådens armering i 1890, medens den 3" 6 ctr. forladekanon som nævnt bevaredes i kongeskibet til 1896. Fra slutningen af 1880erne udl åntes en del af
dette skyts som signalkanoner til civile myndigheder, f.eks. til fyrskibe og til
fiskeriforeningen, og nogle af dem forblev i civil besiddelse. Endnu den
dag i dag kan man på den jyske vestkyst ved flere af fiskerihavnene finde 3"
9 ctr. forladekanoner opstillet på gamle signalstationer.
Affutager
Som fartøjskanon var den 4 pds. 9 ctr. riffelkanon placeret i en slædeaffutage bestående af rapert og slæde af træ. Raperten var helt slæbende såvel
under tilbageløbet som under fremføringen. Som underlag for raperten
anvendtes af økonomiske grunde den til den 18 pds. karronade hørende
slæde, Denne var ens i begge ender for at kunne anbringes såvel for som agter i fartøjet uden at skulle drejes. Anbragt i stævnen havde slæden, der
kunne bakses nogle grader til begge sider, en hældning på 6°. Kanonen
kunne eleveres til 17°. Stilleredskabet var stilkile og stilklods. Erfaringerne
fra skibenes fartøjer viste som tidligere omtalt, at kanonen ved skud var
temmelig urolig. Efter Søtøjmesterens mening var en af årsagern e hertil, at
slæden var så smal, at raperten ikke kunne hvile på den med hele sin flade .
Derfor konstrueredes i 1871 en ny slæde, som blev afprøvet i fregattenJYLLAND samme år.~4
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4 pds. 6 ctr: riffelkanon i høj skibsrapert {tfjem til brug i kongeskibel DANNEBROG.
(Foto: Helge Abrahamson, TiH).

Som dæksskyts var den 4 pds. 9 ctr. riffelkanon i skibene placeret i en
halvslæbende skibsrapert. Indledningsvis anvendtes lave raperter af træ. I
1874 konstrueredes og godkendtes en lav rapert afjern efterfulgt i 1876 af
en højere type, som var lettere at betjene og i kanonbådene kunne skyde
over rælingen ." Disse jernaffutager var forsynet med stilleskrue for højderetning (elevation). Da kanonbåden GR0NSUND i 1884 skulle på fiskeriinspektion uden for Skagen, besluttedes det i stedet for de 2 stk. tungere 5"
bagladekanoner at armere kanonbåden med 2 stk. 3" 9 ctr. forladekanoner
placeret i slædeaffutager,"
Fartøjsaffutagen til den 4 pds. 6 ctr. riffelkanon, der var konstrueret i 1872,
bestod af en rapert af jern og en slæde af træ. Såvel under tilbageløbet som
under fremføring var raperten rullende for og slæbende bag. Tilbageløbet
kontrolleredes af en friktionsbremse (bakkebremse af jern), i forbindelse
med hvilken, der anvendtes en brag. Slæden havde en hældning på 3 °. Kanonen kunne eleveres til 15°. Stilleredskabet var en stilleskrue.
Som dæksskyts placeredes kanonen i skibsrapert til den 4 pds. 9 ctr. riffelkanon eller til den glatløbede 3" kuglekanon. Til brug i kongeskibet DANNEBROG fremstilledes i 18804 stk. skibsraperter afjern.
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7. Ammunition
Det sorte krudt
Ved overgangen fra glatløbet til riflet skyts benyttedes i flåden som tidligere
nævnt fremdeles valsemøllekrudt fra Donse Krudtværk til alle kanoner.
Dette kanonkrudt bestod af 75% salpeter, 12,5% trækul og 12,5% svovl
med en kornstørrelse på ca. 2 mm og en tæthed af kornene (vægtfylde) på
ca. 1,5 . Dette småkornede og lidet tætte krudt gjorde fyldest i de glatløbede
kanoner og i de ældre riffelkanoner. I begyndelsen anvendtes dette krudt
også til de 60 pds. 144 ctr, riffelkanoner, idet Armstrong i et memorandum
fra 1864 over kanonernes brug selv havde anført, at enhver slags almindelig
krudt kunne anvendes i hans kanoner," Fra udlandet var det imidlertid bekendt, at kanoner af større kalibre stillede særlige krav til krudtet. Der var
ikke behov for en ændring af krudtets kemiske sammensætning, og de 3 bestanddele indgik da også fortsat stort set i samme vægtforhold som tidligere, nemlig 75-74% saltpeter, 12,5-16% kul og 12,5-10% svovl. Ved at forandre kornenes størrelse, tæthed og form viste det sig imidlertid muligt at
frembringe krudtsorter, der særligt egnede sig til anvendelse i det svære
skyts. Ved en forøgelse af komstørrelsen formindskedes den oprindelige totale overflade af en krudtladning af en given vægt. Herved ville gasudviklingen blive svagere i de første øjeblikke af forbrændingen, og den ville derefter
aftage mindre stærkt. Det samme ville ske ved en forøgelse af krudtkornenes
tæthed, uden at deres volumen ændredes.
Den amerikanske artilleriofficer, Thomas Rodman, havde allerede omkring 1860 påvist, at finkornet, hurtigt brændende krudt udsatte svært skyts
for en uacceptabel høj belastning. Da krudtgassens drivende kraft varierer
med kvadratet på kaliberet, medens projektilets modstand mod bevægelsen
varierer med kaliberet i 3. potens, vil projektilets acceleration for et givet
gastryk være en omvendt funktion af kaliberet. Eller med andre ord: Ved et
givet tryk opnås mindre acceleration , jo større kaliberet er. Med hurtigt
brændende krudt ville gastrykket n å sit maksimum, før projektilet ved sin
bevægelse frem i løbet kunne nå at lette trykket. Jo større kaliber des større
belastning af kanonen. Ved anvendelse af grovere kornet, langsomt brændende krudt sattes projektilet i bevægelse, før krudtgassen n åede sit maksimale tryk, der med volumenudvidelsen reduceredes." Med langsomt
brændende krudt var det derfor muligt at opnå samme begyndelseshastighed uden at belaste kanonen , eller med accept af et uændret maksimumstryk at øge begyndelseshastigheden. Rodman deltog i udviklingen af det
såkaldte "mammoth powder", som bestod af ca. 20 mm store, uregelmæssige korn, som firmaet DuPont producerede under den amerikanske borgerkrig, og som med godt resultat anvendtes af nordstaternes styrker."
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I England indførtes "rifled large grain powder" med kornstørrelsen 3,2
mm, som imidlertid viste sig i for høj grad at anstrenge skytset. I 1865
iværksattes her hjemme forsøg med krudt med en tilsvarende kornstørrelse. Denne krudtsart fik benævnelsen "Da nse nr. 2", medens det ældre kanonkrudt betegnedes "Danse nr. l". Med indførelsen af Danse nr. 2
opnåedes for en given drivladning større be gyndelseshastighed og dermed
længere rækning. Ved en prøveskydning med en 60 pds. 144 ctr. riffelkanon med 18 pds. ladninger i 1865 var hastigheden målt 25 m foran kanonens munding for Danse nr. l 353 m/sek. og for Danse nr. 2 371 m/sek. '''I
Danse nr. 2 øvede til gengæld en større påvirkning på kanonen, idet dette
krudt trods den større kornstørrelse viste sig at være hurtigere brændende
end Danse nr. LI følge Undertøjmester ThJessen skyldtes det, at flammen
forplantede sig med større lethed mellem kornene, da mellemrummene
var større, og at kornenes tæthed (vægtfylde) var noget mindre end ved
Danse nr.1. 101
De alvorlige beskadigelser af de 60 pds. 144 ctr. riffelkanoner, som forekom i åren e 1865-1869, må bl.a. tilskrives dette krudt. Problemerne kulminerede i foråret og sommeren 1869, hvor l stk. beskadigedes stærkt under
indskydning på Amager og 2 stk. under øvelsesskydning fra panserfregatten DANMARK. Efter forslag fra Søtøjmesteren, kaptajn ].e.Kraft, overgik
flåden derfor til at benytte krudt af betydelig større tæthed end hidtil i de
svære kanoner. Da Danse Krudtværk dengang kun var i stand til at fremstille valsemøllekrudt, blev der fra Åker Krudtværk i Sverige i løbet af 18691870 anskaffet hydraulisk presset krudt med vægtfylde ca. 1,80, som efter
prøveskydning i efteråret 1869 reglementeredes til de 60 pds. 144 ctr. og de
90 pds. 254 ctr riffelkanoner fra Armstrong. :'"
I december 1870 godkendte Marineministeriet, at en dansk 60 pds. 144
ctr. riffelkanon, der var sendt til reparation hos Armstrong, prøvedes med
engelsk "pellet" eller "pebble" krudt, III~ og i marts 1871 beordredes
Undertøjmester ThJessen til at rejse til England for ved besøg på krudtværket Waltham Abbey at indhente så nøjagtige oplysninger som muligt om
det der fremstillede "pebble powder", som havde afløst "rifle large grain
powder" som ladning til det svære riffelskyts. ':" Dette nye engelske krudt var
presset til terningformede korn med sidelængde 0,5-0,6 inch og tæthed
(vægtfylde) 1,75-1,78. Forsøg i England med en 8 inch kanon havde vist, at
medens der med en ladning af 30 pd. "rifle large grain powder" og 180 pds.
projektil registreredes et maximumstryk på 4541 atm., kunne der med en
ladning af 35 pd. "pebble powder" opnås samme begyndelseshastighed,
medens maximumstrykket kun var 2347 atm. !'"
Da Danse Krudtværk i 1871 fik installeret en hydraulisk presse, foreslog
Søtøjmesteren, at krudtværket omarbejdede ældre marinekrudt, Danse nr.
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2, til "pebble krudt". Dette kubiske krudt blev i foråret 1872 prøveskudt fra
en 60 pds. 89 ctr. kuglekanon og en 60 pds. 144 ctr. riffelkanon. Det opfyldte imidlertid ikke kravene og de opnåede begyndelseshastigheder viste
sig at være langt ringere, end hvad der med "pebble powder" var præsteret
i England. Søtøjmesteren foreslog derfor, at Donse Krudtværk i stedet omarbejdede Søartilleriets beholdning af Donse valsemøllekrudt (nr. 2) til hydraulisk pressekrudt af samme art som det svenske, hvilket Marineministeriet bifaldt. Donse overtog derefter leveringen af hydraulisk pressekrudt
til marinen .\IIc. Indledningsvis anvendtes dette krudt også til de 120 pds.
armstrongske kanoner.
Skydeforsøgene med kubisk krud t nyfremstillet såvel af Donse som af statens krudtværk på Frederiksværk fortsattes i 1872-1873. Ved en sidste sammenlignende skydning var begge leverancer sammensat som det engelske,
d.v.s. 75% saltpeter, 15% kul og 10% svovl. Donses kubiske krudt viste sig
klart overlegent, for så vidt angik begyndelseshastigheden.!" I juli 1873 indgik Marineministeriet derfor kontrakt med Donse Krudtværk om fabrikation af 100 ctr, kubisk krudt med den engelske satsblanding, tæthed 1,72 1,77 og kornstørrelse 1/2inch = 12,7 mrn.!" Denne leverance fulgtes i de efterfølgende år af adskillige andre.
Det kubiske krudt anvendtes fra 1875 til de 60 pds., 90 pds. og 120 pds.
riflede forladekanoner. Til det lettere riflede skyts anvendtes fremdeles
Donse nr. 1.
KrudtIadningerne indførtes i kanonerne i poser, karduser af uldtøj.

Friktionsfængrør
I løbet af 1870erne indførtes et nyt tændmiddel til kanonernes drivladning,
friktionsfængrøret, som afløste det hidtil benyttede perkussionsfængrør.
Det nye fængrør havde den fordel, at man ikke ved affyring var afhængig af
en kanonlås. I 1869 bifaldt Marineministeriet, at flåden fra hærens laboratorium fik udleveret et parti friktionsfængrør fremstillet efter fransk
mønster. De afprøvedes i korvetten THOR i 1869 og 1870 og i 1871 bl.a. i
fregatten JYLLAND. Et sådant fængrør bestod af et kobberrør, hvori der var
anbragt en tændladning af fintjagtkrudt samt en friktionssats og en river.
Ved træk i en aftrækkerline blev riveren trukket gennem satsen som antændtes, hvorefter ilden forplantedes til tændladningen , der gennem fænghullet antændte drivladningen. For at give linen god visning var den ført
gennem en i kanonen iskruet aftrækkerbøjle. Kobberfriktionsfængrørene
viste sig at være funktionssikre og gav kun få klikkere; men de havde en
ulempe især ved anvendelse p å lukkede batterier. Ved skudafgang blev
rørene med stor kraft slynget opad og efter anslag mod det overliggende dæk
kastet tilbage til fare for kanonbesætningen. Flåden overgik derfor en over-
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"9" ammunition. Fra venstre spidsgranat med knaster, spidsgranat med tætring (Gas Check), panserbrydende projektil og kardæsk. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TiH).

gang til friktionsrør, der bestod af penneposer. Disse viste sig imidlertid
mindre pålidelige og klikkede ofte. Derfor genindførtes kobberrørene, der
forsynedes med en sikkerhedstråd, som hindrede bortslyngningen. !"
Spidsgranater
Til riffelkanoner af alle kalibre fandtes spidsgranater, fra 1876 benævnt
brandrørsgranater, beregnet til skydning mod upansrede mål. De bestod af
støbejern og indeholdt en sprængladning af sortkrudt, som i åren e frem til
slutningen af 1870erne var af typen Donse nr.l. Med henblik på at reducere luftmodstanden var granaterne cylinderogivale. Det vil sige, at bagparten var cylinderformet og forparten spidsbuet med en radius i længdesnittet p å l X-2 kalibre. Disse granater var i almindelighed 2,0 - 2,5 kalibre
lange. Granaterne til de 90 pds.j9" og 120 pds. /l0" armstrongske kanoner
dog 3,0-3,3 kalibre. I spidsen fandtes et skrueskåret brandhul til isætning af
brandrøret. I forparten var der endvidere normalt 2 diametralt modsat anbragte udskæringer, udtrækkerhullerne, hvori skarptrækkerens hager kunne gribe ind, n år kanonen skulle aflades.
Alle granater til flådens riflede forladekanoner var frem til 1875 forsynet
med knaster, der under udskydningen vandrede i riffelgangene og bragte
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projektilet til at rotere. Knasternes antal og placering afhang af den pågældende kanon types riflingssystem. Granaterne til de 18 pds ./5 V~" kanoner,
der var riflet efter den franske marines system 1858, havde som tidligere beskrevet kun l række cl 3 knaster, medens spidsprojektilerne til de øvrige lettere kanoner, der var riflet efter det modificerede winstrupske system (landartilleriets system), havde 2 rækker cl 6 knaster. Granaterne til de 60 pds./8"
armstrongske kanoner, der som de eneste var riflet efter Armstrongs shuntsystem, havde 3 rækker cl 6 knaster. På de 90 pds. /9" og 120 pds./l0" kanoners granater fandtes på grund af riffelgangenes voksende snoning kun 2
rækker cl henholdsvis 6 og 7 knaster udformet til Woolwichsystemet, idet de
forreste knaster havde mindre di ameter end de bagerste. Knasterne der i
reglen var cylinderformede bestod for de mindre kalibres vedkommende
af zink og til de svære armstrongske kanoner af en legering af 7 dele kobber
og l del tin.
I England havde det snart efter indførelsen af de sværere panserbrydende
forladekanoner vist sig, at udstrømningen af krudtgas gennem spillerummet mellem projektil og kanonløb havde en ødelæggende virkning p å
løbet i form af udbrændinger. For at undgå eller begrænse denne ulempe
anbragtes på projektilernes bund en tætring eller skål af blødt metal (gas
check) , som ved skudafgang udvidedes under påvirkning af krudtgassens
tryk og pressedes ud i riffelgangene, hvorved der skabtes større tæthed.
Foruden at hindre krudtgassens udstrømning gennem spillerummet tjente
tætringen til at meddele projektilet rotation. I 1875 afholdtes på Amager
med godt resultat prøveskydning med gascheckprojektiler anskaffet fra
Armstrong til den 90 pds./9" riffelkanon. I november 1875 indstillede
Søtøjmesteren, at det p å finansloven for 1875 bevilligede beløb på 28.320
kr. til anskaffelse af spidsgranater til de 120 pds. / l O" riffelkanoner anvendtes til køb af granater med tætring. !'" I de efterfølgende år indførtes tætringssystemet til brandrørsgranater til alle 3 kalibre af armstrongske kanoner
dels i forbindelse med nyanskaffelser, dels ved ombygning af eksisterende
granater. Førstnævnte fremstilledes uden knaster, men med et centreringsbælte. Ved sidstnævnte bevaredes l række knaster som nedhøvlede centreringsknaster, der hvilede mod kanonløbets felter. Ved anvendelsen af tætring
opnåedes foruden mindre udbrænding af kanonløbene øget begyndelseshastighed og reduceret spredning.

Panserbrydende ammunition
Til de svære armstrongske kanoner fandtes særlige massive, panserbrydende projektiler. Indledningsvis anskaffedes til de 60 pds./8" riffelkanoner stålprojektiler med forparter af forskellig form. Nogle var spidshovede,
andre rundhovede med halvkugleformet forpart og atter andre fladho-
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vede. Den i 1863 nedsatte kommission af sø- og artilleriofficerer fortsatte i
november og december 1866 panserforsøgene på Amager!" med skydning
med flådens 60 pds. 144 ctr. armstrongske riffelkanon og landartilleriets 30
pds. og 84 pds. rifledede støbejernskanoner bl.a. for at undersøge, hvilken
form af det massive stålprojektil, der havde den bedste gennembrydning af
panser. Man var på dette tidspunkt klar over, at projektiler af alm. støbejern
var uanvendelige til dette formål. I forbindelse med disse forsøg foretoges
måling af projektilhastighed ved hjælp af Leurs elektroballistiske apparat,
der var en forbedret udgave af den i kapitel 2 beskrevne Navez- kronograf. !"
Forsøgene førte til det resultat, at den fladhovede form var forkastelig, den
rundhovede anvendelig, men at den spidshovede form burde foretrækkes,
fordi den medførte mindre tab af anslagskraft på grund af den ringere luftmodstand.
Ved panserforsøgene i 1866 prøvedes også med den 60 pds./8" riffelkanon et enkelt skud med et projektil af h årdtstøbt jern fremstillet p å
Frederiksværk efter engelsk forbillede. I England havde der i løbet af sommeren fundet omfattende forsøg sted med panserbrydende, hårdtstøbte
støbejernsprojektiler fremstillet efter forslag af major Palliser. Disse projektiler havde vist sig at være lige så gode panserbrydere som de langt dyrere
stålprojektiler. De fremstilledes under pludselig afkøling efter udstøbningen, idet de støbtes i kolde jernforme, coquiller, hvorved de blev h årde i
overfladen. Det ene skud på Amager opfyldte ikke alle forventninger, men
inspirerede til yderligere forsøg. Nye forsøg afholdtes derfor i april og oktober 1867, hvor der blev skudt med h årdtstøbte jernprojektiler fra
Frederiksværk, Armstrong og Finspong, Sverige. Specielt de sidstnævnte,
der var støbt af svensk kanonjern viste sig særdeles effektive, idet de gennemtrængte panserskiven uden at blive slået i stykker. Konklusionen var, at
der var grund til at formode, at spidsprojektiler af kanonjern ville komme
de mindst fem gange så dyre stålprojektiker meget nær i virkning. !" Der
anskaffedes derefter massive projektiler af h årdtstøbt jern fra Finspong og
Ankarsrum Bruk i Sverige.
Til de 90 pds./9" og 120 pds. /l0" kanoner anvendtes panserbrydende projektiler, også benævnt panserbrydende skarp, af samme vægt som brandrørsgranaterne og derfor af kortere længder end disse . De massive projektiler var 1,9 - 2,2 kalibre lange, og styredes ligesom spidsgranaterne afknaster.
Projektilerne til den 60 pds. /8" kanon havde hele 6 rækker cl 6 knaster.
Hovedparten af disse projektiler erstattedes eller ændredes efterhånden ligesom spidsgranaterne til styring ved tætring (gascheck) .
Ved panserforsøgene i 1867 blev der også prøveskudt to 60 pds./8" svære
stålgranater med en lille (2 pds.) sprængladning af sortkrudt, som antændtes af den i granaten ved anslaget opståede varme, hvorfor brandrør ikke
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anvendtes. Forsøget syn tes at vise, at der ikke var stor forskel i virkningen af
sådanne granater og de billigere, massive projektiler.! " Der blev derfor ikke
taget skridt til anskaffelse af panserbrydende granater til forladekanonerne
før ca. IO år senere, og da kun til de sværeste 120 pds./l0" riffelkanoner.
Kugler

l årene 1865-1877 blev der til alle riffelkanoner med undtagelse af de 120
pds./l0" medgivet massive kanonkugler af støbejern beregnet til anvendelse under specielle omstændigheder, f.eks. til rikochetskydning om natten eller i tåget vejr, hvor man kun havde fjendens kanoners mundingsild at
sigte efter og svært ved at bedømme afstanden. Et begrænset antal skud
med kugle mentes ikke at ville skade riffelgangene. Til de 12 pds./5" - 24
pds./6" batterikanoner indgik der helt frem til 1882 kugler i skibenes ammunitionsbeholdning.
Kardæsker

Til skydning på kort afstand mod fartøjer og mod udækket mandskab fandtes der til alle de riflede forladekanoner kardæsker af samme konstruktion
som de til de glatløbede kanoner anvendte, men for nyanskaffede kanoners
vedkommende med kugler af zink, der i mindre grad end de tidligere anvendte jernkugler beskadigede riffelgangene. Kardæsker til de 90 pds./9"
og 120 pds./l0" riffelkanoner anskaffedes først i 1876. Kugleantallet varierede med kaliberet fra 55 til 170 stk. og kuglevægten fra 51 til 350 g.
Granatkardæsker

Ulempen ved kardæskerne var deres korte rækning, idet kuglerne bogstaveligt talt sprøjtedes direkte ud af kanonen og hurtigt spredtes. Allerede i
1803 havde den britiske artilleriofficer Henry Shrapnel (1761-1842) imidlertid opfundet granatkardæsken , som han benævnte "spherical case shot'',
og som ved hjælp af et tidsbrandrør udstrakte kardæskvirkningen på længere afstande. Med indførelsen af de riflede kanoner udvikledes cylinderogivale granatkardæsker, i England benævnt shrapnels. I forbindelse med
anskaffelsen af de første 60 pds. /8" riffelkanoner fra Armstrong indkøbtes
den danske flådes første granatkardæsker. Disse havde samme form som
spidsgranaterne, men havde tyndere væg. De indeholdt 331 jernsegmenter
a 55 g og en sprængladning. På den på et tidsbrandrør indstillede afstand
slyngede sprængladningen segmenterne ud mod m ålet. Disse granatkardæsker, der var de eneste som reglementeredes til de riflede forladekanoner, udgik af normalbeholdningen i 1868, fordi tidsbrandrørene ikke
funktionerede nøjagtigt, og fordi segmenterne spredtes meget og hurtigt
tabte fart. I 15
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Peumans perkussionsbrandrer:
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, T1'vI).

Brandrør

Fra de riflede kanoners indførelse havde træbrandrøret med vertikal satssøjle
været benyttet til spidsgranaterne. Dette simple brandrør, der var anbragt i
brandhullet i granatspidsen, virkede både som tids- og anslags-/perkussionsbrandrør, idet dets tændsats antændtes ved skudafgang af drivladningens
brændende krudt. I forbindelse med købet af de første 60 pds./8" riffelkanoner modtoges fra Armstrong et antal perkussionsbrandrør af metal. I
1865 indstillede Søtøjrnesteren imidlertid, efter at forsøg havde godtgjort,
at granater med træbrandrør altid sprang ved anslag mod målet, uanset om
den indstillede brændtid ikke var forløbet, at de armstrongske kanoner ved
nyanskaffelse skulle forsynes med granater med danske brandrør af træ. m
Disse anvendtes i de følgende år til de riflede forladekanoner af alle kalibre. I 1872 sluttedes dog kontrakt med Armstrong om levering af 304 stk.
Pettmans perkussionsbrandrør til de 120 pds./10" kanoners spidsgranater. iii Dette mekaniske brandrør, som anvendtes af den britiske flåde til
svært skyts, viste sig at være særdeles pålideligt. Det havde bl.a. den fordel,
at det ikke detonerede ved granatens anslag mod vand, og det var forsynet
med en kugleformet sats, der sikrede, at granaten bragtes til eksplosion,
uanset om den ved anslaget mod målet traf dette med spidsen. I 1874 indberettede Søtøjmesteren, at flere fremmede stater udelukkende anvendte
perkussionsbrandrør, medens den danske flåde bortset fra de nævnte Pettmans brandrør alene benyttede almindelige træbrandrør, der bl.a. havde
den ulempe, at de slukkedes, hvis granaten slog ned i vandet. Forsøg med
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Armstrangs tidsbrandrm: (Tegnet af Kirs/en Yde-Andersen, FM) ,

lukkede træbrandrør havde været frugtesløse. Søtøjrnesteren mente nu, at
et af landartilleriet forbedret norsk perkussionsbrandrør kunne anvendes
til søs, hvorfor han foreslog forsøg iværksat med sådanne brandrør til de 4
pds./3" og 24 pds./6" riffelkanoner.!'" Dette forslag og efterfølgende skydeforsøg førte til, at der påbegyndtes anskaffelse af nye brandrør af metal, der
benævntes Nieuwenhuis perkussionsbrandrør efter konstruktøren , den danske artilleripremierløjtnant af samme navn (1842-1924) . Medens Pettmans
brandrør bevaredes i resten af de to sværeste forlade kanoners levetid, skulle
Nieuvenhuisbrandrøret i den sidste halvdel af 1870erne vise sig at skuffe forventningerne.
Til granatkardæskerne anvendtes Armstrongs tidsbrandrør, der var helt
af metal, og som kom til at danne forbillede for en mængde senere konstruerede brandrør rundt omkring i verden. Det var forsynet med en sats
nedpresset i en ringformet rille, som på et punkt gennem en kanal var i forbindelse med en påtændingsmekanisme, der ved skudafgang under påvirkning af inertien antændte en knaldsats. Ved indstilling før ladning (tempering) drejedes en temperskive, hvorved det bestemtes, hvor stor en del af
ringsatsen, der skulle forbrænde, før ilden lededes ned i granatens sprængladning, og dermed hvor lang tid, der ville forløbe fra skudafgang til
sprængning. Dette rør tillod let og hurtig tempering; men det blev anset
for meget kompliceret, og satsens funktionering var ikke altid pålidelig især
efter længere tids magasinering. II!)
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8. Forsøgsskydning
Indskydning og ladningsbestemmelse

Indskydning af kanoner havde til formål at tilvejebringe observationer, der
kunne anvendes til udarbejdelse af skydetabeller. At skytset var indskudt
ville sige, at man var i stand til at bringe middeltræfpunktet til at falde sammen med retningspunktet. Forinden den egentlige indskydning udførtes,
skulle der for hver projektiltype foretages ladningsbestemmelse. Det tilstræbtes herunder at vælge en drivladning, hvormed der under iagttagelse
af hensyn til kanonens holdbarhed og rolighed kunne opnås god skudsikkerhed i forbindelse med en flad bane. Ved bestemmelse af det indbyrdes
forhold mellem ladning og projektilvægt til det svære riflede skyts skulle
der også tages hensyn til gennembrydningsevnen indenfor 2000 alen (1255
m). Ved indskydning blev der skudt med en række forud valgte elevationer,
og for hver elevation blev afgivet 15-20 skud for det lettere og 5-10 for det
sværere skyts. For hver skudrække bestemtes ved middeltallet af nedslagenes koordinater rækningen (afstanden) og afdriften, og for hvert skud måltes projektilets flyvetid ved hjælp af et stoppeur. På grundlag herafudarbejdedes skydetabellen ved hjælp af ballistiske tabeller. Endvidere beregnedes
på grundlag af de enkelte nedslags koordinater de sandsynlige afvigelser
henholdsvis i længden og siden, hvorved forstås de grænser, indenfor
hvilke afvigelsen vil ligge med sandsynligheden 1/2 (50% spredningen).

"Le Boulenges kronograf. l. og 2. tr ådrammerne. 3 lang stav og 4 kort stav.
(Tegnet af ingeniør J Raun Kristensen, TM).

Forsøgsskydning

211

Den afSir AndretoNoble opfundne
ausher iu trykm åling i kanonen.
(Lærebog i Soartilleriets Materiel, 1895).

Bestemmelse afprojektilets begyndelseshastighed
Udviklingen af måleudstyr til bestemmelse af begyndelseshastigheden fortsatte. I 1860erne anvendtes som ovenfor nævnt en af Leur forbedret udgave
af Navez-kronografen. Den efterfulgtes snart af en afbelgieren Le Boulenge
konstruerede kronograf, hvor tidsrn ålingen var baseret på 2 staves frie fald.
Når projektilet passerede den første af 2 trådrammer, blev strømmen til en
elektromagnet brudt. Derved frigjordes en lang stav, som faldt. Når projektilet gennembrød den næste ramme, udløstes tilsvarende en kort stav, som
ville falde mod en udløser, der ville afsætte et mærke på den første stav. Ved
måling af afstanden mellem et nulmærke og det afsatte mærke kunne flyvetiden mellem de to rammer umiddelbart bestemmes. Denne kronograf blev
i Danmark anvendt til langt ind i det 20. årh u nd red e. Ic'"
Trykmåling
Den britiske artilleriofficer og fysiker, Sir Andrew Noble (1832-1915), opfandt i 1868 et praktisk anvendeligt middel til måling af krudtgassens maksimumtryk, den såkaldte "crusher", der endnu er i brug. !" Princippet for
trykm ålingen var, at et stålstempel i crusheren p åvirkedes af krudtgasssens
tryk og overførte dette til en kobbercylinder, der derved blev trykket sammen. Sammentrykningen efter skuddet ville da være et mål for maksimumtrykket i kanonen . Crusheren bestod af en hul stålcylinder, hvori kobberey!inderen var anbragt, og i forlængelse af denne vandrede et stålstempeI.
Den kunne enten placeres i en dertil indrettet udboring i kanonen eller
anbringes inde i kanonen i bagenden af ladningen.
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9. Oversigt overflådens rifledeforladeskyts
Nedenstående skemaer giver en oversigt over flådens riflede forladeskyts
og de vigtigste data vedrørende disse kanoner med tilhørende affutager og
ammunition.
FLÅDENS RIFLEDE FORLADEKANONER'"
Ben;cm clse lor '2/lJ IH7(i

Bcnævuclse li" '2/lJ IH71i
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Der anvendtes samme skydetabel til de 120 pds. 376 og 366 c tr. kanoner.
Hvor der forekom 2 drivladninger, benyttedes den store til panserprojektil
og den lille til spids-/brandrørsgranat. I MØEN opnåedes med det hydrauliske betjeningsapparat til den 120 pds. 407 etr. kanon en skudhastighed på
l skud hvert 3. minut. De 71h. min. for den 120 pds. 366 ctr. er relateret til
GORM.
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10. Overgangen fra glatløbet til rifletskyts
Som afslutning på skildringen af de riflede forladekanoers årti falder det
naturligt at give et samlet billede af flådens overgang fra glatløbet til riflet
forladeskyts i form af nedenstående skema.
FLÅDENS KRIGSARMERING 1862-1878'"
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Skemaet er alene baseret p å de af Søtøjhuset/Søartilleriet årligt udarbejdede oversigter over flådens armering ved krigsudrustning. I opgørelsen er ikke medtaget glatløbet skyts bevaret til kanonjoller samt falkonetter
og espingoler, der udgik henholdsvis 1869 og 1876 . Ved armeringsreglementet af 16/06 1868 bestemtes, at alle glatløbede kanoner med undtagelse af den 60 pds. 89 ctr. kuglekanon skulle udgå. De glatløbede kanoner,
der i skemaet er anført under behov for glatløbet skyts, er derfor efter 1868
alle 60 pds . 89 ctr. kuglekanoner. Som det fremgår af skemaet, opfyldtes behovet for riffelkanoner først i 1875. I tilfælde af krigsudrustning ville flåden
derfor i årene forinden have været henvist til at supplere armeringen med
ældre, glatløbet skyts. De sidste 2 stk. glatløbede 60 pds. 89 ctr, kanoner udgik først i 1878, da de i panserbatteriet ROLF KRAKE erstattedes af 1 stk. 60
pds. /8" 144 ctr. riffelkanon .
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8. KAPITEL. OVERGANGEN TIL BAGlADESKYTS

1. Den tekniske udvikling
Den usikkerhed, der siden midten af 1860erne havde præget udviklingen
af krigsskibstyper især de større enheder, var også fremherskende i den sidste del af 1870erne og i 1880erne og førte til en mangfoldighed af løsninger. Ny teknologi bød stadig på nye muligheder, og kappestriden mellem artilleri og panser fortsatte i åre ne efter 1875, hvor nye pansertyper indførtes,
og artilleriet stadigt forbedredes, samtidig med at et nyt våben, Whiteheads
selvbevægende torpedo, blev taget i brug.
Mange af periodens nyskabelser udsprang direkte eller indirekte af de
muligheder, stålet skabte som afløser af jernet, f.eks . som skrogmateriale,
panser og skytsmateriale.

Stålet
Stål er smedeligtjern fremstillet i flydende tilstand. Det er som tidligere anført ligesom smede- og støbejern en forbindelse afjern og kulstof, og det er
bl.a. kulstofindholdet, der er bestemmende for hvilken af disse sorter, materialet tilhører. Kulstofindholdet er som følger:
Smedejern under
0,3 %.
Stål mellem ca.
0,3 og 2%.
2 til 5%.
Støbejern fra ca.
Jo mindre kulstof stålet indeholder, desto bedre smedeligt og svejseligt er
det og dertil blødt og sejt; men desto vanskeligere støbeligt er det samtidig.
Jo mere kulstof det indeholder, desto h årdere og skørere er det. Stålet og
dets gode egenskaber havde været kendt i mange årh un d reder; men det var
vanskeligt at fremstille rent, homogent og i større mængde. I 1811 havde
Friederich Krupp (1787-1826) oprettet et støberi og et hammerværk i Essen, som videreførtes af hans søn, Alfred Krupp (1812-1887). Her udvikledes digelstålprocessen, hvor mindre partier af stål efter at være udvundet af
råjern i højovn og omdannet til rås tål i puddelovn omsmeltedes i ildfaste digler, hvorved stor homogenitet opnåedes. Senere samledes indholdet i samlebassiner, og efter støbningen udhamredes og hærdedes stålet. Det kruppske støbestål var blødt og elastisk med et kulstofindhold på 0,4-0 ,5 %. I 1848
støbtes hos Krupp den første st ålkanon, og gennem de følgende årtie r udvikledes stadigt mere pålideligt og velfungerende skyts af støbestål. Det var imidlertid en kostbar proces. Krupp var i disse år den førende stålproducent.
I 1850erne og 1860erne kom andre stålfremstillingsmetoder til. Englænderen Henry Bessemer (1813-1898) opfandt en proces, hvor flydende råjern i
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en pæreformet såkaldt Bessemerkonverter gennemblæstes med luft, hvorved kulstoffet forsvandt i form af kulilte. Senere indførtes i Frankrig den af
Pierre Martin (1824-1915) opfundne metode, ved hvilken råjern og stålskrot smeltedes, og kullet under kogningen forbrændtes ved meget høje
temperaturer i en Martinovn eller - senere - i en Siemensovn opkaldt efter
opfinderen, tyskeren Friederich Siemens (1826-1904). Disse metoder muliggjorde, at stålproduktion i større omfang og til en mere moderat pris efterhånden kunne gennemføres bl.a. i Frankrig og Storbritannien. I Frankrig, hvor stål produceredes efter Martin-Siemensprocessen, anvendtes det
fra 1873 til krigsskibsbygning; men da der stadig var problemer med stålets
kvalitet, anvendtes helt frem til midten af 1880erne jernplader i skibsbunden . I Storbritannien, hvor Bessemerprocessen bragtes i anvendelse, besluttede admiralitetet i 1875 at overgå til stål som skibbygningsmateriale.'
I slutningen af 1870erne bestemte det gamle, svenske jernværk BoforsGullspång sig for at gå i gang med stålproduktion og videreudvikle den i
Frankrig anvendte Martinmetode til fremstilling af kanonstål. I 1878 blev
der indgået licensaftale med det franske firma Terrenoire."
Panseret?
Omkring midten af 1870erne stod det klart, at der til skibspanser var behov
for et nyt og bedre materiale end det bløde smedejern. Ved anvendelse af
smedejern var der, for at opnå beskyttelse mod de den gang anvendte hårdtstøbte projektiler, behov for så svært panser, at kun meget begrænsede dele af
et skib kunne beskyttes. I 1876 lykkedes det det franske stålværk Schneider at
fremstille gode stålplader, der ved skydeforsøg i La Spezia i Italien viste sig
at være langt mere modstandsdygtige end smedejernsplader af samme tykkelse. Det vakte betydelig opsigt, at en 22" (56 cm) tyk stålplade holdt de
907 kg tunge projektiler fra den 17 inch (45 cm) 100 tons armstrongske kanon ude, medens de gik glat igennem smedejernspladerne. Stålet havde
imidlertid en uheldig tilbøjelighed til at revne ved beskydningen, og
meningerne var derfor delte, om hvilken panserform, der burde indføres.
Den umiddelbare løsning syntes at være en kombination af stål og smedejern, idet en h ård stålplade svejsedes på en smedejernsplade, der skulle
holde sammen på stålpladen, hvis denne ved projektilanslag slog revner.
Denne form for panser, der benævntes compoundpanser, indførtes bl.a. i
England efter skydeforsøg på Shoebury Ness i 1877 og 1879. Panseret leveredes af de to Sheffield fabrikanter, Cammell og John Brown. I Frankrig
fortsatte Schneider udviklingen af forbedret panserstål med en højere grad
af sejhed og elasticitet, og i løbet af 1880erne lykkedes det bl.a. ved tilsætning af 5 % nikkel at fremstille panserstål, der omkring 1890 viste sig at
være compoundpanseret overlegent.
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2. Deforskellige sømagters artilleri
I løbet af 1870erne og 1880erne fortsatte den voldsomme udvikling af artillerimateriellet, både for så vidt angik teknisk kvalitet som projektilvægt og
kaliber, en udvikling der i det lange løb for alle landenes vedkommende
førte frem til bagladekanoner af stål.
Storbritannien ~
Helt frem til 1879 fastholdtes i Storbritannien forladeprincippet også for
det svære skyts, der stadig antog øgede kalibre. Såvel Armstrongs fabrik i
Elswick som the Royal Gun Factory i Woolwich havde allerede i 1872 tegninger klar til 60 tons tunge 15 inch (38 cm) riflede forladekanoner, og
begge konstruerede i de følgende år endnu sværere skyts. Armstrong leverede i 18784 stk. 100 tons 17,7 inch (45 cm) til befæstningsanlæggene på
Malta og 8 stk. til armering af de italienske slagskibe DUILIO og DANDOLO
(11.000 t.). Woolwich leverede 4 stk. 80 tons 16 inch (40 cm) kanoner til
HMS INFLEXIBLE (11.880 t.), der imidlertid først var færdigbygget i 1881
og blev det eneste britiske skib armeret med så svært forladeskyts. Det erkendtes i Storbritannien, at forladekanonernes korte løblængde var en
ulempe. Deres længde begrænsedes dels af ladesystemet, dels af at mundingen, når kanonen var indhalet, ved de fleste affuteringer skulle stå 2-3
fod indenfor skibssiden/tårnvæggen. Med større løblængder kunne der
med de nye langsomt brændende krudtsorter for samme kaliber opnås
større begyndelseshastighed og dermed bl.a. større gennemslagskraft i målet. I et forsøg på i nogen grad at overkomme dette problem konstrueredes
i slutningen af 1870erne forladekanoner, f.eks. den 17,7 inch, med op til
ca. 20 kalibres løblængde. Herved opnåedes en begyndelseshastighed på
ca. 470 m/sek. Den besværlige ladning og håndtering af det svære forladeskyts søgtes lettet ved udstrakt anvendelse af hydrauliske betjeningssystemer - jfr. det her i landet til kanonbåden MØEN anskaffede materiel. I
fortsættelse af eksperimenter med langsomt brændende krudt genoptog
Armstrong i 1878 på eget initiativ konstruktionen af svært bagladeskyts,
uden at admiralitetet i første omgang viste interesse herfor.
Den store tiltro til forladesystemet fik imidlertid et alvorligt knæk ved en
ulykke om bord i panserskibet HMS THUNDERER (9.300 t.) den 02/01
1879. Begge dette skibs hydraulisk ladede 38 tons 12 inch (30 cm) kanoner
i forreste tårn skulle under en øvelsesskydning have været affyret samtidigt.
Det bemærkedes ikke, at kun den ene faktisk skød. Begge kanoner blev
igen ladet, og ved den påfølgende skudafgivelse sprang den dobbelt ladede
kanon, hvorved Il mand blev dræbt og 30 såret. En sådan fejl var utænkelig ved en bagladekanon, og i april samme år nedsatte admiralitet en kommission til vurdering af de to ladesystemer. Samtidig afholdt Krupp i som-
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"HJ'vlS THUNDERER". (Søværnets Talitik- og Yåbenskole, jaggl1ljJjJefjemkending).

meren 1879 en øjensynligt overbevisende demonstrationsskydning med sit
nyeste bagladeskyts i overværelse af repræsentanter fra flere lande, bl.a.
Storbritannien. I august 1879 bestemte admiralitet, at de netop køllagte
slagskibe, COLOSSUS og EDINBURGH (begge 9.420 1.) samt CONQUEROR (6.200 1.) skulle armeres med bagladeskyts. Disse skibe var også
flådens første slagskibe med stålskrog og compoundpanser. I det følgende
årti overgik den britiske flåde til bagladeskyts. Som lukkemekanisme valgtes
den franske cylinderformede skruernekanisme med sektionsvis afskårne
gænger og de Banges obturatør som tætningsmiddel. De svære 12 inch bagladekanoner, der i 1885 installeredes i HMS COLLOSUS som det første
slagskib med bagladeskyts. bestod ligesom forladekanonerne af et kærnerør af stål omlagt med smedejernsringe. Denne konstruktion viste sig imidlertid at være uheldig, og efter en kanonsprængning i HMS COLLINGWOOD indførtes fra 1887 rene opbyggede stålkanoner.
Medens de svære, riflede forladekanoner i de britiske skibe var anbragt i
drejetårne af Coles konstruktion, indførtes til de nye bagladekanoner efter
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fransk mønster barbettetårne, hvor kanonerne var placeret på drejeskive
indenfor et faststående, pansret brystværn. Affutagerne til disse kanoner
var af en helt speciel type konstrueret af Mr. George Rendel fra Elswick
fabrikken. Det var slædeaffutager, hvor kanonen ved hjælp af et antal ringe
var fastgjort til raperten. Højderetning udførtes ved, at hele slæden hævedes eller sænkedes.
Frankrig "
For det franske søartilleris vedkommende bød krigen i 1870-1871 ikke på
nye erfaringer. Den eneste søkamp var en fægtning ud for Cuba mellem
den franske aviso BOUVET og den tyske kanonbåd METEOR. I efterkrigsåren e fuldførte den franske flåde udviklingen af bagladekanonsystemet af
1870, der bestod af støbejernskanoner omlagt med stålringe og i løbets bagerste del forstærket med et stålrør (tube). Løbet var riflet efter forceringssystemet, og der var til projektilerne indført kobberføringsbælter. Dette system,
der omfattede kalibre fra 14 til 32 cm , var af simpel og robust konstruktion
og kom til at danne udgangspunktet for udviklingen af fransk søartilleri i
de efterfølgende år tier. Efter krigen iværksattes også forsøg med rene stålkanoner. Flådens Cåvrekommission spillede fremdeles en central rolle i
forbindelse med udviklingen og afprøvningen af artillerimateriellet. Omkring 1875 var det i samarbejde med den franske stålindustri lykkedes at
fremstille effektive panserbrydende stålgranater med sprængladning af
pikrinsyre. Samtidig begyndte de to virksomheder, Creusot og St. Chamond,
at producere kanoner; men den franske marine holdt sig konsekvent til
egen produktion. Endnu i 1874 var G åvrekommissionen skeptisk overfor
kvaliteten af det franske stål som kanon materiale og ønskede fortsat at anvende støbejern ved udviklingen af nyt skyts af svært kaliber. Den franske
marinerninister, der formentlig var under pres fra stålfabrikanterne, bestemte imidlertid, at der skulle anvendes stål, som indførtes med systemet
af 1875. Bortset fra ændring af kanon materialet adskilte det nye system sig
ikke principielt fra systemet af 1870. I første omgang medførte ændringen
betydelige problemer; men i slutningen af 1870erne viste skydeforsøg ved
Gåvre, at der med kanoner af begge systemer kunne opnås tilfredsstillende
skyderesultater og højere begyndelseshastighed ved indførelse af et efter
kaliberet afpasset og mere langsomt brændende krudt. Ved at forøge
størrelsen af kanonernes kamre kunne større ladninger af det nye krudt anvendes, uden at det for kanonerne fastsatte maksimumstryk blev overskredet. De således ændrede kanoner benævntes henholdsvis model 1870 M og
1875 M (rnodifie) . I den sidste del af 1870erne deltog den franske flåde i
det kaliberkapløb, der var startet af englænderne og italienerne. I Frankrig
nåede man op p å kalibre af 34 cm (13,4 inch.) og 42 cm (16 ,5 inch.).
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Tyskland !;
Det i 1869 for den tyske flåde fastsatte skytssystem, der skulle omfatte kanoner af kalibre fra 8 til 24 cm, blev i løbet af de efterfølgende 7-8 år færdigudviklet. I 1872 var spørgsmålet om skytsmateriale løst til fordel for stålet, idet
bronze definitivt blev opgivet. Alle kanonerne var opbyggede støbestålskanoner af Krupps konstruktion forstærket med omlagte stålringe og benævnt
ringkanoner. De var forsynede med enkeltkiler. I alt det nyere skyts anvendtes Krupps rundkilemekanisme med Broadwell's tætring og centralaffyrin g gennem kilen. I enkelte ældre typer fandtes dog ogs å den af Krupp
konstruerede fladkilemekanisme. I udviklingsperioden gennemførtes en
del forbedringer, der yderligere øgede skytsets effektivitet. Efter nogen forsøgsvirksomhed, hvor trykket i kanonen bestemtes med den af amerikaneren Rodman opfundne trykmåler, og hvor be gyndelseshastigheden m åltes
først med Navez-Leurs elektroballistiske pendul og senere med le Boulonges kronograf, lykkedes det i Tyskland at fremstille i brugbar form det
langsomt brændende prismatiske sortkrudt, som var opfundet af Rodman
og videreudviklet i Rusland.' Dette krudt var medvirkende årsag til, at de
sammenlignende skydeforsøg med Krupps og Armstrongs kanoner i 1868
til slut faldt ud til Krupps fordel, og til at der til flådens nye panserskibe
valgtes kruppske kanoner. Ved anvendelse af det prismatiske krudt (das
Prismatische Pulver P.P. C/68 med 7 kanaler og tæthed 1,65-1,68 og det
endnu langsommere brændende P.P. C/75 med l kanal og tæthed 1,75) viste det sig muligt at forøge drivladningerne og dermed kanonernes be gyndelseshastighed uden at overskride et acceptabelt maksimumstryk. I 1872
indledtes endvidere forsøg med kobber som føringsmiddel p å projektilerne i stedet for det hidtil anvendte bly. Disse forsøg resulterede i, at der
omkring 1875 indførtes kobberføringsbælter p å såvel de panserbrydende
granater som p å brandrørsgranaterne. I 1875 be gyndte Kru pp efter den
franske marines model at producere de såkaldte mantelringkanoner, der
bestod af et let kærnerør, om hvis bagerste halvdel der under spænding var
lagt en kappe (mantel) af stål. Kappens bagerste del udgjorde stødbundstykket. Foran kappen var der helt frem til kanonens munding lagt et lag
ringe udenom kanonrøret, og omkring kappen var der p åkrympet et eller
flere lag ringe afhængig af kaliberet. Udenom disse var der ligesom på ringkanonerne anbragt en enkelt forstærkningsring, som bidrog til at give de
kruppske kanoner et karakteristiskt ydre. Da mantelen sluttede om kærnerøret med en vis spænding, var der allerede derved opnået en forstærkning
af konstruktionen, der tillod at gøre en sådant opbygget kanon lettere end
den tilsvarende ringkanon eller kraftigere ved samme vægt. Den første kanon af denne type var den 28 cm L/25. Til de panserbrydende kanoner
anvendtes dels pansergranater af h årdtstøbtjern (Hartguss-Granaten) med
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en lille sprængladning, dels brandrørsgranater af støbejern med stor
sprængladning af sortkrudt. Kanonernes længder varierede fra 20 til ca. 25
kalibre og begyndelseshastighederne fra ca. 400 til ca. 500 m /sek. Til de
kruppske kanoner anvendtes slædeaffutager af smedejern og stål.
I den kejserlige marine, som fra 1871 var den tyske flådes navn, forekom
ogs å en stigning i kalibrene. I 1870erne armeredes de større panserskibe
med 26 cm skyts. I 1873 havde Krupp fremstillet en 22 kalibre lang 30,5 cm
kanon, som blev prøveskudt under panserforsøg i 1875. Dette skyts var oprindelig tiltænkt de 4 tårnskibe af SACHSEN-klassen (Ausfallkorvetten, ca.
7800 t, 1874-1876); men åre t efter bestemte admiralitetet, at de 11 panserkanon både af WESPE-klassen (1875-1881 , ca. 1100 t.) hver skulle armeres
med l stk. 30 ,5 cm bagladekanon, og at hovedarmeringen i SACHSEN-klassens skibe skulle være 6 stk. af de ligeledes 22 kalibre lange 26 cm kanoner.
øvrige europæiske lande

I Rusland afholdtes i 1856-1857 skydeforsøg med kruppske kanoner, og i
1863-1866 afgaves omfattende bestillinger hos Krupp p å 21 og 24 cm kanoner samt feltskyts. idet Rusland allerede da gik ind for bagladesysternet,"
Den svenske flåde havde i 1869 indført bagladeskyts fra Finspong Bruk af
støbejern forstærket med stålringe og forsynet med den franske marines
bundskruemekanisme. I 1874 gennemførtes forsøg med en 24 cm kanon med
nyt riflingssystem og kobberføringsbælter på projektilerne. Disse forsøg resulterede i indførelse af 24 cm og 27,4 cm kanoner M/76 af støbejern fra
Finspong forstærket med stålringe og med affutager fra Kockum i Malmø.
De erstattede kanoner M/69 af tilsvarende kalibre i kanonbådene af 1.
klasse. I 1879 bestilte den svenske marine en 12 cm (4 pds.) prøvekanon af
stål hos Bofors, som i løbet af de følgende år blev medleverandør til både
hær og flåde, der overgik til udelukkende at anvende st ålskyts."
Østrig havde en overgang armeret sine skibe med 7 - 9 inch forladekanoner fra Armstrong; men efter at Preussen havde valgt Krupps ringede bagladekanoner, indførte ogs å Østrig. dette skytssystem. I løbet af 1870erne
skiftede den hollandske og norske flåde, der indtil da havde benyttet armstrongske forladekanoner som panserbrydende skyts, til Krupps kanoner. III

3. Dansk valg af bagladeskyts
Indledende overvejelser

I det danske søværn var man omkring 1870 meget opmærksom på de uomtvistelige fordele, et bagladesystem frembød. Betimeligheden af dets indførelse ved søartilleriet diskuteredes ikke mindst efter fremkomsten af det
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langsommere brændende krudt, som bedst fuldt ud kunne udnyttes i bagladekanoner. De kunne konstrueres med større løblængde og dermed
højere begyndelseshastighed, end det var praktisk muligt ved forladeskyts."
De for Søartilleriet ansvarlige myndigheder fulgte i 1870erne nøje udviklingen i udlandet, hvor det efterhånden var lykkedes at konstruere sikre og
pålideligt funktionerende bagladernekanismer. Såvel den franske bundskruernekanisme som Krupps rundkilemekanisme tilfredsstillede disse
fordringer, og stålet fandt stadig mere udbredt anvendelse som kanonmateriale. Artilleri- og konstruktionskommissionen havde som tidligere nævnt i
1873 fremhævet bagladesystemets fordele, men turde på dette tidspunkt
ikke at anbefale anskaffelse af kruppsk skyts, idet der næredes tvivl, om den
danske flåde fra Krupp kunne få materiel af samme kvalitet, som leveredes til
Preussen. Krupp var på dette tidspunkt, hvor de privat ejede franske
kanonfabrikker dårligt var kommet i gang, det eneste reelle alternativ til
Armstrong.

Flådensførste kruppske bagladekanon til skrueskonnerten INGOLF
Året efter tog Marineministeriet atter spørgsmålet op i forbindelse med
overvejelserne om de upansrede skibes armering. Der var bl.a. fra værftskommisssionen side rejst tvivl, om de 24 pds. 50 ctr. forladekanoner, der
udgjorde hovedbestanddelen af de upansrede skibes bestykning, var fuldt
tilfredsstillende, sammenlignet med de bagladekanoner, som forskellige
andre mariners upansrede skibe var armeret med. Ministeriet ønskede det
derfor overvejet, om den 24 pds. 50 ctr. riflede forladekanon fremdeles
burde anvendes til bestykning af nye upansrede skibe, eller om man burde
forberede indførelsen af en eller flere kanoner af et andet system, f.eks.
den 15 cm eller den 12 cm kruppske bagladekanon." Generalinspektøren
pålagde artilleri- og konstruktionskommissionen at fremsætte en udtalelse.
Denne forelå den 23/111874. Kommissionen anbefalede, at der forberedtes afløsning af flådens 24 pds. 50 ctr. forladekanoner ved til forsøg at an skaffe en kort kruppsk 15 cm bagladekanon , som efter kommissionens opfattelse havde store fordele med hensyn til kanonmateriale, virkning, flad
skudbane, skudhastighed, let betjening samt begrænsede pladskrav. Da
kommissionen imidlertid fandt det tvivlsomt, om kruppske kanoner under
alle forhold kunne fås, anbefaledes endvidere til sammenligning også anskaffet en lignende armstrongsk bagladekanon med fransk bundskruernekanisme. Marineministeriet gik ind for den foreslåede kanon fra Krupp, og
i december 1874 indledtes forhandlinger med denne fabrik om levering af
1 stk. 15 cm bagladekanon af støbestål med tilbehør, " Kru pp anbefalede
den 25,5 kalibre "lange" 15 cm 80 ctr. kanon fremfor den 22 kalibre "korte"
70 ctr. Artilleri- og konstruktionskommissionen foreslog, at den først-
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(Søværnets Taktik- og Våbenskole. faggmppe fjernkending).

nævnte valgtes, da den antoges at være bedre skydende end den korte, og
fordi den var foreslået af leverandøren. Io' Undertøjmesteren, kaptajn Th.
vonjessen, blev derefter beordret til at rejse til Essen for med Krupp at gennemføre den endelige kontraktforhandling. " Kontrakten approberedes af
Marineministeriet den 02/08 1875. Denne kanon, der var flådens første
bagladekanon efter det mislykkede forsøg i 1860erne med de whitworthske
kanoner, modtoges i maj 1876 og fik betegnelsen 6" 80 pds. bagladekanon
(B.K.). Den benyttedes i de efterfølgende år som prøvekanon. Fra 1902 benævntes den 15 cm kanon (K.) L/25. Den tyske marine havde i sommeren
1874 efter sammenlignende skydeforsøg antaget sin version af den lange 15
cm 80 etr. bagladekanon med projektiler med føringsbælter af kobber i stedet for det indtil da anvendte bly." Det var også først i 1875, at den tyske
marine indførte hydrauliske bremser til sit skyts." Den danske anskaffelse
fandt således sted p å et godt tidspunkt. Søartilleriet kunne helt fra bagladeskytsets første indførelse anskaffe ammunition med føringsmidler af den
type, der anvendes den dag i dag, og alt bagladeskyts leveredes med hydrauliske rekylbremser.
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6" 80 etr. bagladekanon i }ernslædeaffutage i daglig orden i skrueskonnerien INGOLF.
(Tegnet afLone Steen Nielsen, TM) .

Den bestilte kanon ankom til Holmen i maj 1876. Tilfredsheden med den
var så stor, at der allerede den 03/06 samme år sluttedes kontrakt med
Krupp om levering af 3 stk. af samme type med affutager og ammunition.
Disse kanoner modtoges i maj 1877 og installeredes umiddelbart i den nybyggede skrueskonnert INGOLF (1012 t.), som var det første upansrede
skib, der indgik i flåden , efter at der var truffet beslutning om til sådanne
enheder at overgå til bagladeskyts. De 3 kanoner opstilledes i skonnertens
diametralplan og kunne herfra som svingskyts drejes til skydestilling på
begge sider. Det fremgår af INGOLFs generalrapport for togtet i 1878, at
der var stor tilfredshed med armeringen. Af hensyn til sødygtigheden, bestemtes det imidlertid, at de to stævnkanoner, der hver med affutager vejede
godt 6 t., skulle ombyttes med lettere skyts, når skonnerten sendtes på oversøiske togter," De 6" 80 ctr, bagladekanoner indgik til 1893 i INGOLFs krigsarmering.
Denne kanon var en ringkanon af støbestål med Krupps vandrette rundkilemekanisme. Affutagen var en slædeaffutage hovedsagelig fabrikeret af
smedejern. Affutagen var forsynet med et mekanisk højderetningsapparat.
Baksning og svingning af kanonen udførtes ved hjælp af baksetaljer. I daglig orden fastholdtes slæden af to støttebolte i dækket anbragt i skibets diametralplan. Ved svingning om den agterste af disse bolte (svingningsbolten) kunne slædens forende bringes i kontakt med en skydebolt i borde,
om hvilken den under skydning baksedes. Der var i dækket nedlagt svingnings- og baksningsbuer.
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Dm 6" 80 ttr: bagindekanon. (1'010: Helge Abrahamson. TAI) .

Indførelsen afpanserbrydende bagladesk)'Ls Lilpanserbatteriet HELGOLAND
I februar 1874 pålagde Marineministeriet Orlogsværftet at udarbejde tegning, bekostningsoverslag og byggeplan m.m. til det panserskib, der skulle
blive til panserbatteriet HELGOLAND. Dette skib var indledningsvis bestemt til at føre 2 stk. 12" 38 tons riflede forladekanoner i drejende tårn
pansret i mindst 12" tykkelse. Skroget skulle beskyttes af et panserbælte af
mindst 12" tykkelse, som dog kunne aftage i tykkelse såvel mod underkanten som hen mod enderne, samt et dækspanser af mindst 2" tykkelse i gennemsnit. Skibet skulle indrettes til at kunne benyttes som vædder og skulle
kunne operere og anvende sit skyts under så godt som alle vejrforhold i
Østersøen og Kattegat. Det skulle ikke bygges med rejsning, og dampmaskineriet skulle kunne præstere 12 knob i 50 timer, " Et af direktøren for
skibbyggeriet samt maskin- og bygningsvæsenet i overensstemmelse hermed udarbejdet projekt indsendtes af chefen for Orlogsværftet i september
1874 tillige med et alternativt forslag til et batteri førende 4 stk. 12" 38 tons
kanoner i to upansrede t årne." I februar 1875 nedsatte Marineministeriet en
panserskibskommission under forsæde af flådens admiral F.L.F.Sommer,~1
der blev pålagt nærmere at overveje skibets bestykning og indretningen af
overskibet. Det understregedes i kommissoriet, at medens skibet ikke
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burde savne skyts af tilstrækkelig kraft overfor de stærkest pansrede skibe,
der kunne ventes som modstandere, lagde ministeriet særdeles vægt på antallet af kanoner og henledte opmærksomheden på, at det ogs å burde
kunne føre nogle mindre kanoner egnet til bekæmpelse afupansrede skibe
og b åde." I maj samme år indsendtes rapporten" fra kommissionen, der
bl.a. omfattede Søtøjmesteren, kaptajn le. Kraft. For indenfor den givne
vægtramme at opfylde ministeriets ønsker med hensyn til antal kanoner foreslog kommissionen armeringen sammensat af l meget svær kanon og 4
panserbrydende kanoner af et noget mindre kaliber samt 5 lettere kanoner, der var egnede til beskydning af upansrede m ål. De 4 mindre panserbrydende kanoner foresloges opstillet i en kasemat. Med hensyn til skytsets
art pegedes på bagladeskyts fra Krupp, der ansås for det bedst opnåelige, nu
da tidligere vanskeligheder med baglademekanismernes styrke og tæthed i
det væsentlige var overvundet. Armeringen foresloges sammensat af:
l stk.
4 stk.
5 stk.

30,5cm
26 cm
12 cm

36 tons
22 tons
28 c tr.

bagladekanon
bagladekanoner
bagladekanoner

Den 30,5 cm kanon var den sværeste, Krupp på dette tidspunkt fremstillede, og det 26 cm kaliber svarede som påpeget af panserskibskommissionen til de sværeste kanoner, der den gang fandtes i noget tysk eller russisk
skib med undtagelse af PETER DEN STORE, der var armeret med 4 stk 12"
(30,5 cm).
Artilleri- og konstruktionskommissionen erklærede sig enig i, at kanonerne burde være af stål og beregnet til bagladning. Kommissionen var af
den opfattelse, at den bedste løsning ville være en kruppsk kanon med
fransk bundskruernekanisme. Da det imidlertid måtte anses for umuligt at
tilvejebringe en sådan kanon, henstilledes, at det undersøgtes, om sådant
skyts kunne leveres fra Frankrig. Generalinspektøren for Søartilleriet, generalmajor de jonquiere, gav ved sin fremsendelse af disse udtalelser udtryk
for, at han var enig i, at bagladernekanismen helst burde være den i Frankrig
anvendte; men han mente, at det var meget tvivlsomt, om det ønskede skyts
ville kunne leveres fra Frankrig. Han antog derfor, at man var henvist til at
skaffe sig skytset fra Krupp og da acceptere den kruppske bagladernekanisme, uanset at også han mente, at den franske var at foretrække."
Alt imedens disse overvejelser foregik, søgte marinerninister N.F.Ravn om
bevilling på finansloven for 1875 til det nye panserskib, et forslag der i
første omgang lige som året før mødte modstand og forkastedes af Folketingets flertal. Udover flertallets (Venstres) almindelige modvilje mod
større, kostbare panserskibe fremførtes bl.a. et krav om, at danske orlogs-
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Panserbaueriet HELGOLAND.
(Tegnet af Kirsten
Yde-Andersen, 71"1).
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Panserballeriet HELGOLAND. (Søværnets Taktik- og WibensllOle, Jaggmpp efj ernkending).

skibes dybgang af hensyn til sejlads i de indre farvande burde begrænses til
12-15 fod (3,8-4,7 m). I april 1875 anførte marineministeren bl.a. under
henvisning til den årelange diskussion i rigsdagen om dette spørgsmål, at
"uagtet man derfor tilfulde anerkender vigtigheden af så meget som muligt
at begrænse dybgåendet af vore skibe, så har man dog på grund af artilleriets udvikling fundet det nødvendigt at gøre det nye skib en del stærkere
end ODIN både med hensyn til panser og artilleri, hvilket vil medføre større
dimensioner i det hele taget og navnlig størrre dybg ående"." Opgøret om finansloven endte med, at ministeriet Fonnesbeck mod løfte om at demissionere fik en antagelig finanslov igennem. Ved den endelige afstemning indgik 30 af partiet Venstre forlig med regeringen om bl.a. panserskibet."
Ved kongelig resolution af 24/05 1875 godkendtes skibets tegning og
byggeriets iværksættelse, og det bestemtes, at skibet skulle have navnet
HELGOLAND.~7 Undertøjmesteren, kaptajn Th. Jessen, beordredes i juni
1875 til under sit ophold hos Krupp i Essen for at slutte kontrakt om den 15
cm 80 ctr. prøvekanon at søge nærmere oplysninger om de til HELGOLAND påtænkte kanoner. Under den fortsatte planlægning og projektering
opgav Marineministeriet dog ikke helt alternativer til det kruppske skyts. I
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Den 12" 720 cu: bag[ade[wnon i jl!l7/S[ædl'affllfagp i barbl'ffl'fål11 i HELGOLAND.
(n'glll'f af Kirsten Yde-Andersen, TM).

februar 1877 blev Undertøjmesteren således sendt til Newcastle for hos
Armstrong & Co. at overvære prøveskydning med en 12 inch (30 cm) 40
tons kanon med baglademekanisme efter det franske system af 1866. Der var
kun skudt få skud med denne kanon, som efter kaptajn Jessens opfattelse
ikke var færdigudviklet. Det besluttedes derefter at anskaffe alle 3 skytstyper
til HELGOLAND fra Krupp. Kontrakt herom blev indgået 29. august/ll.
september 1877 lydende på i alt 814.085 Mark svarende til ca. 724.500 kr.
for skyts med tilbehør, affutager og ammunition."
Kølen blev lagt på Orlogsværftet den 20/05 1876 , og søsætningen fandt
sted ca. 2 år senere den 09/05 1878 på l4-årsdagen for slaget ved Helgoland. Efter modtagelsesprøve på Krupps skydeplads i Essen ankom HELGOLANDs artillerimateriel til Holmen i begyndelsen af november 1878 og
blev oplagt under sejldug, indtil det kunne installeres om bord i 1879. Det
5480 t store panserbatteri, som det først benævntes, hejste første gang kommando i august 1879 , og blev ikke alene flådens største skib nogensinde,
men var ogs å i hele sin levetid nordens største panserskib. Skroget var af
jern og panseret, der leveredes af det franske firma Marrel Freres, var af
smedejern. Sidepanseret var midtskibs 30,5 cm tykt placeret på en bagklæd-
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Modelpå Orlogsmuseet afHELGOLANDs 12" 720 e/I: bagladeknnon. (F% : Helge Abrahnmson, Tlvl}.

ning af 260 mm træ og inderhud af 33 mm jern. Det aftog henimod stævnene til 203 mm tykkelse og afsluttedes foroven af et 51 mm tykt jerndæk.
HELGOLAND var et kombineret barbette- og kasematskib med den 30,5 cm
kanon opstillet i et barbettetårn og de 4 26 cm kanoner i en kasemat anbragt
på panserdækket. Største fart var 13 knob, og besætningen var på 327 mand.
Den 30,5 cm kanon, der herhjemme indtil 1902 benævntes 12" 720 etr.
bagladekanon (B.K) og derefter 30 cm kanon (K) L/22 , var en marnelringkanon af støbestål med Krupps vandrette rundkilemekanisme. Kanonen
var anbragt i en jernslædeaffutage, hvis slæde var i fast forbindelse med en
cirkulær drejeskive, som var standplads for kanonbesætningen. Affutagen
var en centerpivotaffutage. der hvilede på hjul og drejedes om en i dækket
fastboltet centerpivot. Kanonen var i affutagen så højt anbragt, at den viste
ud over det faste pansrede tårn (barbetten) , der i forlængelse af kasematten omgav drejeskiven. Rekylbremsen var en hydraulisk ventilbremse. Højderetning skete ved hjælp af et højderetningsapparat i forbindelse med
højderetningstandbuer på kanonen. Baksning af drejeskive og affutage foretoges manuelt, idet Marineministeriet i 1877 ikke havde fundet anledning til at anskaffe et hydraulisk sideretningsapparat." Med 8 mand i svinglerne kunne kanonen bakses 90· på ca. 21/~ minut. Over kanonen var der
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IO" 440 rIr: bagladekanon i kasemat i HELGOLAND. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, T'M).

anbragt en halvcylinderformet 6 mm stålskærm, der først og fremmest var
beregnet som værn af materiellet mod vejrliget. Denne skærm erstattedes i
1891 af en 40 mm stålskærm af afrundet form til beskyttelse af personel og
materiel mod ild fra maskinskyts og h åndvåben. Kanonbesætningen til
denne svære kanon bestod af 1 underofficer, der var kanonkommandør, og
18 menige. Ved største elevation om bord (20 ") var rækningen på leveringstidspunktet ca. 8.000 m.
De fire 26 cm kanoner, cler indtil 1902 benævn tes 10" 440 ctr. bagladekanoner (B.K.) og derefter 26 cm kanon (K.) L/22, var ligeledes mantelringkanoner konstrueret fuldstændig som den 12" kanon, dog var deres bagstykker kun omlagt med 3 ringlag. Kanonerne var placeret i slædeaffutager
afjern, der hvilede på ruller og baksedes om skydebolte i kasematportenes
bøssebænke. De var opstillet ved hver sin port i kasemattens fire hjørner.
Endvidere indgik i armeringen 5 stk . 12 cm kanoner benævnt 5" 28 ctr.
bagladekanoner (B.K.) indtil 1902 og derefter 12 cm K. L/24. Denne type
var ligesom den ovenfor beskrevne 6" 80 ctr. bagladekanon en ringkanon af
støbestål og var nærlig af samme konstruktion som denne og også - i modsætning til de 12 og 10" kanoner - forsynet med riffelgange med voksende
snoning. Den 5" 28 ctr. bagladekanon var placeret i en slædeaffutage af
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smedejern. Slæden hvilede på 4 ruller og drejedes om en til dækket boltet
centerpivot. Denne affutage type baksedes oprindelig ved hjælp af baksningstaljer, men senere installeredes et mekanisk sideretningsapparat. I
1889 anskaffedes skjolde til disse kanoner. I HELGOlAND var 2 stk. opstillet
med l i hver side oven på kasematten, og 3 stk. i gruppe på dækshuset agter.
Første kommandohejsning fandt sted den 28/08 1879, og i slutningen af
september samme år afholdtes installationsprøve for artilleriet i Sundet,
hvor der bl.a. blev skudt med det svære skyts. Der anvendtes for begge kalibres vedkommende blinde - d.v.s. ikke sprængstoffyldte - panser og brandrørsgranater, og alt gik godt. Kommissionen til at afprøve HELGOlANDs
artilleri udtalte i sin rapport, at prøverne havde givet et meget tilfredsstillende
resultat." I generalrapporten for togtet i 1879 anførtes, at HELGOlAND
måtte anses for et meget vellykket skib, der var i stand til at tage kampen op
med hvilket som helst skib, en fjende kunne sende til vore farvande.
HELGOlAND var flådens første kampenhed, der foruden slæbetorpedoer også var udrustet med Whiteheads selvvirkende torpedoer. Forude
fandtes 2 stk. 38 cm undervandsudskydningsapparater, som i 1888 suppleredes med 2 stk. 35,5 cm torpedokanoner, der kunne monteres agter i
dækshuset. Panserbatteriet var endvidere indrettet til at kunne medføre 2.
klasses torpedobåde (nr. 6 og 7).

Let bagladesksts
I 1875 havde Søtøjmesteren nogenlunde samtidig med modtagelsen af den
første 6" 80 etr. bagladekanon fra Krupp foresl ået, at der anskaffedes 20 stk.
4 pds. (8,7 cm) kruppske bagladekanoner til erstatning af de 4 pds.j3" forladekanoner som let skyts i panserbatterierne og kanonbådene. Det var
samme type kanon , som hæren netop da afholdt forsøg med. Ved fremsendelse af forslaget til Marineministeriet udtalte Generalinspektøren for
Søartilleriet, at han kun kunne anbefale en sådan anskaffelse, hvis landartilleriets forsøg faldt heldigt ud." Efter at disse forsøg var tilendebragt, og
der var tegnet kontrakt med Krupp om leveringen af 128 stk. til landartilleriet, optog Marineministeriet på finanslovsforslaget 1877-78 en post på
100.000 kr. til køb af 20 stk. 8,7 cm kruppske kanoner med affutager og
ammunition. Dette beløb blev strøget under folketingets behandling.
Forslaget genfremsattes det følgende år. Ved vedtagelsen af finansloven for
1878-79 bevilligedes dog kun 50.000 kr. til anskaffelse af 10 stk., som
Marineministeriet indledningsvis havde tænkt sig fordelt med 2 stk. i hvert
afpanserbatterierne LINDORJ\tIEN og GORM og 6 stk. i ODIN. Det besluttedes til disse 10 stk. 3" 10 ctr. bagladekanon (B.K.), som de her betegnedes, at købe de lidet pladskrævende Albiniaffutager, som var opfundet af
den italienske søartillerist Albini og på dette tidspunkt var indført i den italienske og østrigske flåde. Dette skyts leveredes i 1880 .
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3" 10 (II: bagladrknnon i Albini-ajju/agp. (F% : HI'lgp A braha ms on, 7iV/).

Det sorte, prismatiske krudt
Med indførelsen af de svære bagladekanoner indtroduceredes også en ny

krudtsort, det sorte prismatiske krudt. Til de svære 9" og 10" forladekanoner
anvendtes på dette tidspunkt det sorte kubiske krudt, der svarede til det engelske "pebble powder". Kaptajn Th. von Jessen, der i maj 1876 havde afløst
kommandør Kraft som Søtøjmester, var indledningsvis af den opfattelse, at
der ved det svære bagladeskyts kunne opnås lige så tilfredsstillende skyderesultater med kubisk krudt som med det af den tyske marine anvendte
prismatiske krudt. Udtalelser fra Krupps teknikere og erfaringerne fra sammenlignende skydninger i 1876 med den 6" 80 ctr. bagladekanon med
begge krudtsorter tydede herpå. Såvel af hensyn til vanskelighederne ved
på Donse krudtværk at skulle indføre fabrikation af en ny krudtsort som for
at opnå ensartethed i det i flåden benyttede krudt tilrådede Søtøjmesteren,
at der til HELGOLANDs svære kanoner anvendtes kubisk krudt." Forhandling med Krupp om leverance af kubisk krudt til den 12" 720 etr. kanon indledtes derfor i efteråret 1877.:1;1 Det viste sig imidlertid, bl.a. ved modtagelsesprøverne hos Krupp af HELGOLANDs artillerimateriel i september
1878, at det kubiske krudt ikke egnede sig hverken til den 12" eller den IO"
bagladekanon." Drivladningerne for disse kanoner fastsattes på grundlag
af de hos Krupp afholdte skydninger til henholdsvis 72 og 45 kg sort prismatisk krudt, som bestiltes i Tyskland.
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Det prismatiske krudts korn var formet som 6-sidede 24,5 mm høje prismer med et største tværmål på 39,5 mm. Langs hvert prismes akse var der
boret en kanal med tværmål ca. 9 mm . Kornvægten var 42 g og krudtkornenes tæthed (vægtfylde) ca. 1,75. Gennemboringen af prismerne tjente
flere form ål. For det første lettede kanalerne ildens forplantning gennem
den tætpakkede ladning, for det andet bidrog de til at prismernes indre
udsattes for samme tryk som deres ydre. Endelig - og først og fremmest - bidrog de til at regulere forbrændingen og dermed gasudviklingen, idet kanalernes forbrændingsflade voksede i takt med, at det enkelte prismes ydre
brændflade aftog. Gasudviklingen fordeltes dermed mere jævnt over hele
forbrændingstiden. Det til flåden leverede krudt svarede til den tyske marines P.P. C/75.
I 1879 modtoges fra Krupp ca. 18.000 kg sort, prismatisk krudt, som umiddelbart dækkede behovet til krigsudrustning af HELGOLAND. I løbet af åren e
1879-1881 forsøgtes hos krudtfabrikant Drohse på Donse Krudtværk fremstillet prismatisk krudt af samme type som det fra Tyskland leverede; men
det lykkedes ikke at opfyldte kravene, formentlig fordi den p å værket anvendte presse ikke var i stand til at bibringe de prismeformede krudtkorn
den krævede tæthed. Marineministeriet bestemte derfor, at fabrikationen
m åtte stilles i bero, indtil værket havde erhvervet det fornødne produktionsudstyr," Fabrikant Drohse n åede med lån fra staten at anskaffe en kraftigere prismepresse i 1882, få m åneder før den store katastrofe indtraf på
Donse Krudtværk. Den 16/05 om eftermiddagen blev værket næsten helt
ødelagt ved en voldsom eksplosion. 20.000 kg krudt sprang i luften, 4 mand
omkom og 2 såredes alvorligt." Efter ulykken blev værket genopbygget;
men produktionen af krudt til søværnet opgaves. Krigs- og Marineministerierne var enige om, at en udbygning og modernisering af Statens
Krudtværk i Frederiksværk for begge værns vedkommende ville være den
bedste løsning." Efter ca . 150 års samarbejde med Donse Krudtværk flyttede søværnet sine indenlandske krudtindkøb til Frederiksværk, til hvis udbygning Rigsdagen i finansloven for 1884-85 bevilligede de første midler.
På værket gennemførtes derefter en række forbedringer. Bl.a. indførtes
dampkraft til erstatning for vandkraften, og nye maskiner anskaffedes, herunder i 1884 to prismatiske presser fra Donse Krudtværk." Drohse bevilligedes en årlig understøttelse på 2.000 kr., og i 1884 blev det for at afvikle
hans gældsforhold til statskassen overdraget ham at levere 5.000 kg kubisk
krudt til fl åden." Frederiksværk Krudtværk havde efter anskaffelsen af
14"/35,5 cm kruppske bagladekanoner til søbefæstningen optaget fabrikationen af sort prismatisk krudt. Ved sammenlignende skydeforsøg i 1882
med Frederiksværks og det tyske sorte prismatiske krudt viste det danske sig
at være lige så godt som det tyske. I 1884 bestiltes for første gang 5.000 kg
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prismatisk krudt til flåden fra Frederiksværk." Sammenlignende skydning
med sort kubisk krudt fra Donse og fra Frederiksværk havde allerede i 1883
vist, at de to krudtsorter var af samme kvalitet og kunne indgå som krudt af
samme art i flådens beholdninger,"
De hruppshe kanoners ammunition
Til de fire sværeste skytstyper fra Krupp (5-12") hørte såvel pansergranater
som brandrørsgranater. De førstnævnte var for alle kalibres vedkommende
af h årdtstøbt jern og forsynet med en lille sprængladning af sortkrudt. Til
de 12" og 10" kanoner rådedes ogs å fra anskaffelsestidspunktet over pansergranater af stål. Brandrørsgranaterne var af støbejern og forsynet med
en større sprængladning af sortkrudt samt Krupps perkussionsbrandrør. Til
de 3" bagladekanoner leveredes dobbeltvæggede brandrørsgranater af støbejern, hvortil anvendtes flådens almindelige perkussionsbrandrør M.
1875. Alle havde føringsbælter af kobber.
Drivladningen af sort, prismatisk krudt til den 12" kanon var fordelt på 2
karduser af amyatine (silkeaffald) . Hver kardus bestod af 17 lag hvert med
48 prismer. Prismerne stabledes således, at kanalerne i de over hinanden i
forskellige lag liggende korn kom til at ligge i forlængelse af hinanden.
Herved opnåedes, at ladningen tændtes samtidig udvendigt og indvendigt.
Til den 10" kanon anvendtes 2 karduser med 14 lag og et til kaliberet afpasset antal prismer i laget. Til de 5 og 6" kanoner bestod drivladningen af
det ogs å ved det svære forladeskyts benyttede kubiske krudt, medens der til
den 3" kanon anvendtes en drivladning af grovkornet feltkanonkrudt
(samme sammensætning som det kubiske krudt, kornenes tæthed ca. 1,70,
størrelse 5-10 mm) .
Kanonernesform åen
Kanonernes form åen sammenlignet med tilsvarende forladekanoner fremgår af nedenstående skemaer.~~
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Den dansk hærs første bagladekanoner

Tillandartilleriet indførtes bagladesystemet omtrent samtidig med, at det anskaffedes til flåden.
For feltartilleriets vedkommende var der i begyndelsen af 1870erne her i
landet, i lighed med øvrige europæiske hære, et ønske om modernisering
af feltartilleriet med henblik på at opnå forbedring af rækning, skudsikkerhed, anslagshastighed og sprængvirkning. Det ønske var blandt andet inspireret af Tysklands erfaringer under krigen 1870-1871 mod Frankrig og
beslutningen om fuldstændigt at forny det kun få år gamle tyske artillerimateriel, der i en række felttog havde medvirket til afgørende sejre. I 1874
iværksatte det danske artilleri skydeforsøg med l stk. 4 pds. riflet forladekanon af støbestål fra Nes Jernværk i Norge af samme type som de i flåden til
fartøjsskyts indførte kanoner samt en tilsvarende 4 pds. støbestålskanon fra
den tyske støbestålsfabrik i Bochum. Krupp, der gik så klart ind for bagladeskyts, ønskede ikke at påtage sig leverance af forladeskyts, som oven i
købet skulle rifles efter et ham ukendt system (det danske landartilleris) og
kunne vise sig at være af tvivlsom kvalitet. Krupp viste sig imidlertid ikke
uvillig til at stille l stk. 8,7 cm bagladekanon i affutage af nyeste konstruktion til rådighed for det danske artilleri til sammenlignende forsøg. Senere
på året, hvor der bl.a. forelå oplysninger om udfaldet af forsøg i Østrig med
skyts af denne art, bestiltes en prøvekanon med ammunition. Kanonen fra
Nes sprængtes ved det 141de skud, medens Boehumkanonen udholdt i alt
576 skarpe skud. Prøveskydningerne med den 8,7 cm bagladekanon viste
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dennes funktionssikkerhed . Bagladernekanismen funktionerede godt, og
ved en hurtigskydning opnåedes en skudhastighed på 40 skud på 43 minutter. Med henblik på endelig beslutning gennemførtes i efteråret 1875 troppeforsøg med et halvbatteri på 4 kanoner, der var bestilt i maj samme år. 1
betragtning af de gode resultater, der var opnået med det kruppske system,
at det fandtes fuldt udviklet, samt at Krupp kunne levere det ønskede materiel p å kort tid, anbefalede artilleri- og konstruktionskommissionen, at
det valgtes. Ved lov af 26/06 1876 bevilligedes de fornødne midler til anskaffelse af128 stk. 8,7 cm bagladekanoner med affutager, ammunitionsvogne og
ammunition. Denne kanon fik i hæren betegnelsen feltskyts M. 1876.4~
Også ved det panserbrydende skyts tilstræbtes forbedringer. For kystartilleriets vedkommende, hvor vægten af skytset spillede en mindre rolle, anskaffedes indledningsvis svære bagladekanoner af støbejern omlagt med
stålringe. 1juni 1875 indledtes forsøg i Sverige med en 11" (28,5 cm) bagladekanon, der ligesom den tidligere ved kystartilleriet indførte 11" riflede
forladekanon var fremstillet p å Finspong. Bagladernekanismen var en
bundskruernekanisme efter den franske marines model. Skytssystemet viste
sig ved disse forsøg samt ved de efterfølgende skydninger på Amager at fungere tilfredsstillende," og i løbet af åren e 1876-1878 anskaffedes i alt 20
stk..H Til søbefæstningen overgik man imidlertid ogs å snart til det kruppske
skyts. 1 1879 kontraheredes eksempelvis 6 stk. 35,5 cm bagladekanoner fra
Krupp - de såkaldte bergske kanoner.

Valget af det kruppske skibsskyts
Der kan næppe herske tvivl om, at marinen i midten af 1870erne traf det
rigtige valg ved indførelse af svært bagladeskyts fra Krupp, som p å dette
tidspunkt producerede de mest avancerede og effektive, svære kanoner.
Tidspunktet var for så vidt også heldigt valgt. Bagladesystemet var vel gennemprøvet og rimeligt sikkert fungerende, kobberringe var netop indført
som projektilernes føringsmiddel, og nyt sort prismatisk krudt var til rådighed fra 1875. Samme år indførtes til alle nye affutager hydrauliske rekylbremser, der var de hidtil anvendte friktionsbremser langt overlegne.
Umiddelbart fremgik det da ogs å af modtagelsesprøverne, at det nyanskaffede artillerimateriel var vel funktionerende og repræsenterede et væsentligt skridt fremad, for så vidt angik kanonernes betjening, begyndelseshastighed og skudsikkerhed samt granaternes effekt i målet. Der skulle imidlertid ikke gå mange år, før det viste sig, at ikke alle problemer med anvendelsen af svært skyts med store drivladninger og tunge granater var løst.
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9. KAPITEL. DE KRUPPSKE BAGLADEKANONERS ÆRA 1876-1895

1. Flådens udvikling
Fortsat panserskibsbyggeri
I juli 1876, blot et par måneder efter at kølen til HELGOLAND var lagt,
meddelte Marineministeriet chefen for Orlogsværftet, at der ønskedes truffet forberedelse til i foråret 1878, når bedding nr. l på værftet forventedes
ledig efter HELGOLANDs stabelafløbning, at påbegynde bygningen af et
nyt skib af samme klasse som HELGOLAND. Det blev derfor pålagt Orlogsværftet at fremsætte en udtalelse, om et sådant nyt skib burde bygges efter
HELGOLANDs tegning, eller om de nyeste erfaringer talte for en modifikation f.eks. af panserets fordeling og artilleriets installation, idet det forudsattes, at deplacemen t og dybgang ikke derved måtte øges. Prisrammen var
5 millioner kr. Også Generalinspektøren for Søartilleriet og den ham underlagte artilleri- og konstruktionskommission fik sagen til behandling. I
denne forbindelse udbad ministeriet sig en udtalelse om et i Folketinget
stillet spørgsmål, der lød på, om der var grund til at forlade Krupps bagladekanoner og vende tilbage til forladekanoner efter det armstrongske system. Under henvisning til de tyske korvetter af SACHSEN-klasssen, der var
under bygning på dette tidspunkt, og som kunne anses for forventede modstandere, anbefalede kommissionen en hovedarmering bestående af 4 stk.
kruppske 30,5 cm bagladekanoner, der vurderedes at være de tilsvarende
forladekanoner meget overlegne. Det påpegedes, at 10" (26 cm) bagladekanoner heller ikke ville være kraftige nok overfor disse korvetter. General
de Jonquieres henledte opmærksomheden på Armstrongs nye 12 inch 40
tons bagladekanon, som netop i foråret 1877 var blevet demonstreret i
England i overværelse af bl.a. Undertøjmester Jessen. Denne kanon , der
var opbygget af smedejernsrør om et stålløb efter Armstrongs sædvanlige
system, havde omtrent samme egenskaber og skuddata som den kruppske
30,5 cm kanon; men den var en del - angiveligt ca. 30% - billigere end
denne. Da Krupps kanon var en vel prøvet kanon, som var under indførelse
i adskillige lande, medens Armstrongs kun fandtes i et enkelt og med kun
ganske få skud prøvet eksemplar, måtte generalinspektøren imidlertid fraråde valg af sidstnævnte, så meget mere som prisforskellen var ret ubetydelig i forhold til prisen for hele skibet. Generalinspektøren kunne derfor
kun støtte artilleri- og konstruktionskommissionens forslag om, at hovedarmeringen skulle bestå af 4 stk. 30,5 cm kruppske bagladekanoner. Orlogsværftet udarbejdede derefter et skitseprojekt til et panserskib armeret med
4 stk . 12"/30,5 og 4 stk 6"/15 cm bagladekanoner,' Projektet behandledes
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derpå i den i maj 1877 af Marineministeriet nedsatte panserskibskommission under ledelse af admiral F.L.F.Sommer. Denne kommission var pålagt
at tage de spørgsmål, som stod i forbindelse med skibets konstruktion, artilleri, pansring, maskiner, forsyning med torpedoer og aptering, under
samlet overvejelse." Endvidere projekteredes en kanonbåd pansret som de
tyske kanonbåde af WESPE-klassen og ligesom disse armeret med 1 stk.
30,5 cm kruppsk bagladekanon.
Det skulle imidlertid vise sig vanskeligt at skaffe den fornødne politiske
støtte til bevilling af nye panserskibe. Helt tilbage fra slutningen af
1860erne havde der i partiet Venstre været en indædt modstand mod panserskibe." På finanslovforslaget for 1877-78 begæredes til påbegyndelse af et
nyt panserskib af samme klasse som HELGOLAND 510.000 kr samt til en
pansret kanonbåd 500.000 kr. Begge bevillinger blev afvist af Folketingets
flertal og udgik af den provisoriske finanslov, regeringen dette år fik gennemført. Også det følgende år afvistes bevillingsforslagene til disse to skibe,
og efter 2. behandling af finansloven forel å et for Marineministeriets område stærkt beskåret finanslovsforslag. Ved efterfølgende forhandlinger i finansudvalget gav flertallet imidlertid en del indrømmelser i forhold til
nedskæringerne. Den mest bemærkelsesværdige fremkom fra et medlem af
finansudvalget, som foreslog, at der i stedet for den pansrede kanonbåd bevilligedes en torpedobåd med en meget svær kanon. Ved 3. behandling af
finansloven for 1878-79 optoges på finansloven en bevilling på 200.000 kr.
som første bidrag af en byggesum på ca . 2 millioner kr til påbegyndelse af
et med en 14" kanon armeret torpedoskib. Således opstod ideen til det
2534 t store TORDENSKjOLD. ' Ordføreren Holstein-Ledreborg (Venstre)
blev af et folketingsmedlem (Tauber) beskyldt for at have ladet sig overtale
af direktøren for Marineministeriet, på daværende tidspunkt N.F.Ravn ;
men det afviste han blankt, idet han hævdede, at han personligt havde
fremført denne ide.' Der foreligger ikke nærmere oplysninger, om hvordan
ideen til netop den 14"/35,5 cm kanon i denne forbindelse er opstået.
Kanonen havde været kendt i marinen fra 1876. 6 Den anvendtes ikke i den
tyske flåde; men var blevet demonstreret ved prøveskydning på Krupps skydeplads, Meppen, i 1878. 7 Indførelsen i den danske flåde af en så svær kanon har åben bart vakt opsigt ude omkring i verden. Den 35,5 cm kanon i
TORDENSKJOLD omtales i hvert tilfælde fortsat i engelsk artillerilitteratur. H Det var i øvrigt 6 kanoner af samme kaliber og tilsvarende konstruktion omend af lidt større længde, der i 1879-1880 bevilligedes til kystforsvaret med støtte af bl.a. venstremanden Chresten Berg (1829-1917) , hvorfor
de fik tilnavnet "de bergske kanoner".
Konstruktionen af TORDENSKJOLD - et lille skib med en stor kanon og
torpedoarmering - var en bunden opgave, som kun kunne finde en løsning,

240

De kruppske bagladekanoners æra 1876-1895

Torpedoskibel TORDENSKjOW. (Orlogsmuseel).

ved at man helt ofrede den vertikale pansring af skibssiden og nøjedes med
et hvælvet panserdæk gående fra stævn til stævn og formet som et kantet
skildpaddeskjold, der midtskibs var placeret 0,5 m over og ved skibssiden
l, l m under vandlinien. Tykkelsen varierede fra 40 mm midtskibs til 95 mm
i borde. I forbindelse med pansringen fandtes en udstrakt vandtæt inddeling og korkfyldte celler langs vandlinien. Dette var et system, som var kendt
fra de italienske slagskibe afITALIA-klassen, og som i løbet af 1880erne blev
almindeligt anvendt i beskyttede krydsere. TORDENSKJOLD blev det første
større skib i flåden bygget af stål, idet dog jern anvendtes enkelte steder
som f.eks . til vædderstævnen og klædningen under vandet." Panseret var af
stål leveret af Schneider & Cie., Le Creusot i Frankrig, efter at der i juni
1879 på Amager havde været afholdt sammenlignende skydeforsøg mod 90
mm panserplader fra forskellige fabrikanter. ru Kølen blev lagt i sommeren
1879, og i september 1882 kunne dette meget specielle skib hejse kommando. Artilleriarmeringen bestod af den 14"/35,5 cm 1050 ctr. bagladekanon og 4 stk. 5"/12 cm 28 ctr. bagladekanoner alle med affutager leveret
fra Krupp samt 4 stk. 37 mm Hotchkiss revolverkanoner. I stævnen var der
indbygget et 15"/ 38 cm undervands torpedoudskydningsapparat, og agter
på dækket under de 5" kanoner var der opstillet et 14"/ 35,5 cm torpedobatteri oprindelig bestående af 1 torpedokanon (torpedoudskydningsapparat) og 2 faldapparater, men fra 1890 af 3 torpedokanoner. Endvidere var
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Skru eskonnerten S1: THOMAS. (Orlogsmuseet),

TORDENSKJOLD indrettet til at kunne hejse og udsætte 2 stk . torpedobåde af 2. klasse (nr. 4 og 5) . Der var fra 1. udrustning medgivet 2 stk. 60 cm
spejlprojektører. På prøvetogtet i 1882 fungerede den 14" kanons hydrauliske system ikke tilfredsstillende og måtte hele to gange returneres til fabrikken, før systemet kunne godkendes. Skibet viste sig i øvrigt at være vel
manøvrerende og i stand til at gøre en fart på godt 13 knob; men i rum sø
var bevægelserne voldsomme, søerne slog ind over skandækket, og der registreredes op til ca. 20 slingringer pr. minut. I åbe n t farvand ville
TORDENSKjOLD således med sine d årlige søegenskaber let kunne
komme i den situation , at den svære kanon ikke kunne anvendes, men
måtte forblive surret i daglig orden. "
Marineministeriet opgav ikke håbet om at opnå bevilling til et større panserskib; men marineministeren mødte i Folketinget fremdeles stor modstand herimod. Ved behandlingen affinanslovforlaget for 1879-80 strøg oppositionen (Venstre) bl.a. et fornyet forslag om bevilling til påbegyndelse af
et panserbatteri af HELGOLAND-klassen, medens der bevilligedes 90.000
kr. tilomarmering af skrueskonnerten ST.THOMAS, og bygning af en
øvelsesbrig (ØRNEN) godkendtes. Endvidere blev der fra Folketingets flertal givet tilsagn om, at der på finansloven for 1880-81 ville blive bevilliget
midler til påbegyndelsen af en upansret korvet (FYEN) . I ~
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Ny søværnslov med styrkemål. 1:1

Selvom både hærloven af 1867 og søværnsloven af 1868 indeholdt en bestemmelse om, at de skulle forelægges Rigsdagen til revision i finansåret
1873-74, og regeringen i rigsdagssamlingen 1872-73 og i hvert af de følgende år fremsatte forslag til en revideret lov, skal vi helt frem til 1880, før
en ny søværnslov så dagens lys. Denne lov om søværnets ordning af 28/05
1880 14 var ligesom den forudgående fra 1868 principielt en personel- og organisationslov; men til forskel fra sidstnævnte indeholdt den nye loven paragraf (§ 2) om flådens størrelse, som fastsattes til 12 større og et passende antal mindre skibe. I bemærkningerne til lovudkastet fandtes en udførlig redegørelse for, hvorledes flåden inden for denne ramme burde udvikles.
Målsætningen var:
Større skibe:
8 kraftige og hurtige panserbatterier,
2 upansrede, meget hurtige og nogenlunde stærkt armerede rekognosceringsskibe og
2 upansrede korvetter med lukket batteri.
Mindre skibe:"
10 mindre korvetter, skonnerter og kanonbåde armeret med lettere skyts,
12 pansrede og upansrede kanonbåde med panserbrydende skyts
og
30 meget hurtige torpedobåde.
Det forudsattes, at flåden i krig primært skulle forsvare vore egne, nærmeste farvande, hvor opgaverne ville være deltagelse i forsvaret af
København mod søsiden, sikring afforbindelsen mellem landsdelene og afværgelse af fjendtlige landgangsforsøg. Ved fastsættelsen af an tallet af skibe
var der taget hensyn til, at flåden i en krigssituation kunne forventes at
m åtte optræde som to styrker, en i Sundet og en i Storebæltsområdet.
M den daværende flåde henregnedes panserfregatterne PEDER SKRAM og
DANMARK og panserbatterierne HELGOLAND, ODIN, GORM og LINDORMEN samt det under bygning værende torpedoskib TORDENSKJOLD
til kategorien panserbatterier. Der manglede således umiddelbart 1 panserbatteri samt senere i løbet af perioden 1880-1890 yderligere 1 til afløsning
af PEDER SKRAM. Skonnerten ST.THOMAS ville efter den bevilligede omarmering til nød kunne henregnes til kategorien hurtige rekognosceringsskibe, af hvilke der således manglede 1. I samme årti, hvor fregatten SJÆLLAND måtte udgå, ville fregatten JYLLAND og den på finanslovforslaget
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1880-81 anførte korvet (FYEN) kunne udfylde behovet for oceangående
skibe, der egnede sig som øvelses- og stationsskibe samt til udførelse af særlige missioner.
De IO mindre korvetter, skonnerter og kanonbåde var allerede til rådighed. I de efterfølgende års finanslovsforslag indgik bevilling til panserkanonbåde, som imidlertid aldrig godkendtes. Torpedobådsv åbnet behandles i et senere kapitel.
Under forhandlingen med det af Folketinget nedsatte udvalg havde marineminister Ravn i forbindelse med drøftelsen om den ovennævnte § 2 anført,
at det ville være muligt i løbet af en tiårsperiode at opnå m ålsætningen, forudsat at der hvert år på nyb ygningskontoen afsattes midler af samme størrelsesorden, som i gennemsnit havde været bevilliget de foregående fem år,
nemlig ca. 1.700.000 kr. Med et sådant årligt beløb ville torpedoskibet TORDENSKJOLD og korvetten FYEN kunne færdiggøres , 2 nye panserbatterier
bygges og torpedobådsstyrken bringes op p å det planlagte antal. Endvidere
ville det være muligt i samme periode at skaffe erstatning for de mindre enheder, der måtte udgå. En hurtigere gennemførelse ville selvsagt kræve, at der
ekstraordinært stilledes yderligere midler til rådighed. Ir.

Bestræbelserne på at opfYlde styrkemålene
Den nye søværnslovs styrkemålsparagraf skabte håb om gennemførelse af
den ovenfor skitserede flådeplan. På finansloven for 1880-81 bevilligedes
som aftalt 441.400 kr. til påbegyndelse af en upansret korvet (FYEN), som
sattes i bygning ved Orlogsværftet i 1881. I 1884 kunne dette flådens sidste
fuldriggede 2737 t store batteriskib hejse kommando som vor fjerde fuldkraftfregat til afløsning af fregatten SJÆLlAND. Betegnelsen upansret korvet med lukket batteri ændredes allerede i 1885 til krydserfregat. FYEN indgik i flådens tal p å et tidspunkt, hvor sejlføring for de egentlige krigsskibes
vedkommende var p å vej ud; men hvor sejlene stadig var et hensigtsmæssigt
og økonomisk fremdrivningsmiddel ved oversøisk sejlads. FYEN var et velbygget og i flere henseender meget moderne skib. Ikke mindst havde
denne krydserfregat en imponerende armering bestående af 14 stk. korte
6"/15 cm 70 ctr. bagladekanoner på batteriet og 4 stk. lange 6"/15 cm 95
ctr. bagladekanoner p å dækket samt 6 stk. 37 mm revolverkanoner og 2 stk.
14"/ 35 ,5 cm torpedorør i stævnen. FYEN var imidlertid i drift et meget
mandskabskrævende og blandt andet derfor kostbart skib, der i hele sin 22
årige levetid som operativ enhed kun 5 gange var udrustet på togt. Til
gengæld forblev det som kaserneskib i flådens tjeneste helt frem til 1962.
Kort efter søværnslovens vedtagelse udarbejdedes i 1880 ved Orlogsværftet tegninger til et panserskib af HELGOlAND-klassen armeret med 2
stk. 35,5 cm kanoner i barbettetårne og 6 stk. 15 cm i en kasemat." Spæn-
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Krydserfregatten FYEN. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TiH).

dingen mellem regeringen Estrup og oppositionen, der udgjorde flertallet
i Folketinget, havde imidlertid fremdeles en negativ effekt p å bevillingerne
til flådemateriel. Endvidere fastholdt Folketingets flertal (Venstre) sin indædte modstand mod større panserskibe. De ved finanslovsforslagene fremsatte anmodninger om bevilling til påbegyndelse af et sådant panserbatteri
led derfor fortsat skibbrud. Ved behandlingen af finansloven for 1882-83
blev forslaget om at påbegynde et panserbatteri af HELGOLAND-klassen
gentaget og nok en gang forkastet. Der opnåedes im id ler tid det år et kompromis i Folketinget, idet det vedtoges at ændre denne bevilling til 200.000
kr. til påbegyndelse af et mindre panserskib, et kampskib til 3 millioner kr,
hvorved var forstået en forbedret TORDENSKJOLD. 1H Denne beslutning
førte til bygningen af panserskibet IVER HVlT FELDT (3478 t), der indgik i
flådens tal i 1887. Dette panserskib var bygget helt af stål og forsynet med
maskiner, der kunne yde en højeste fart på 15,5 knob. Kampen mellem artilleri og panser medførte, efterhånden som artilleriet forbedredes, krav
om stadigt sværere panser og dermed øget panservægt. Ved konstruktionen
af IVER HVlTFELDT opgav man derfor at pansre hele vandlinien og koncentrerede sig i stedet om at beskytte skibets vitale midterparti med den
nødvendige pansertykkelse. For og agter nøjedes man med et hvælvet panserdæk under vandlinien og en gennemført vandtæt celleinddeling, der
skulle sikre, at skibet kunne holdes flydende, selvom den upansrede skibsside i for- eller agterskibet var gennembrudt. Efter sammenlignende skydeforsøg p å Amager mod panserplader fra forskellige fabrikanter valgtes til
dækspanser 54 mm stålplader fra Creusot i Frankrig og til vertikalt panser
compoundplader fra Cammell i England. Sidepanseret, der strakte sig over
32,5 m midtskibs, var 292 mm compoundplader med tilsvarende træunderlag og inderhud. Artilleriarmeringen bestod af 2 stk . 10"/26 cm 554 ctr.
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Panserskibel I\fER H\frI7;EWT. (Orlogsmuseet}.

bagladekanoner opstillet i barbettetårne for og agter og 4 stk . 5"/ 12 cm 43
ctr. bagladekanoner i dæksaffutager alle fra Krupp samt 8 stk. 37 mm revolverkanoner. Desuden indgik i armeringen 4 stk. torpedoudskydningsapparater, 1 stk. 15"/38 cm undervandsapparat i stævnen og 1 stk. dæksapparat
agter samt 2 stk. 14"/ 35,5 cm dæksapparater midtskibs. IVER HVITFELDT
var ligesom HELGOLAND og TORDENSKJOLD indrettet til at medføre 2
torpedobåde af2. klasse (nr. 8 og 9).
1882-1884 byggedes ved Orlogsværftet 2 upansrede kanonbåde, GRØNSUND og GULDBORGSUND hver armeret med 2 stk 5" 43 ctr. bagladekanoner fra Krupp og 3 stk. 37 mm revolverkanoner.
Det i henhold til flådeplanen manglende hurtige rekognosceringsskib
anskaffedes i den sidste halvdel af 1880erne. øjensynligt inspireret af udviklingen i Storbritannien på krydserområdet tegnedes ved Orlogsværftet i
1885 den ca. 3100 t store krydserkorvetVALKYRIEN.1 begyndelsen afl880erne havde det britiske admiralitet taget initiativet til udviklingen af moderne krydsere; men det blev Armstrongs skibsværft i Elswick, som tog
føringen med bygningen til Chile af krydseren ESMERALDA tegnet af
George Rende!. Kølen blev lagt i 1881 til dette hurtige og lette, men kraftigt
armerede skib , der i hele sin længde var beskyttet af et hvælvet panserdæk.
og som var helt uden rigning. I" Den danske krydserkorvet havde samme deplacement som ESMERALDA og var konstrueret efter samme koncept med

246

De kruppske bagladekanoners æra 1876-1895

Krydserkaruetten FALKYRJEN. (Orlogs11luseet).

et 64 mm tykt panserdæk af stål. VALKYRIEN hejste første gang kommando
i 1890 og var på det tidspunkt et imponerende skib. Med sine kraftige maskiner og 2 skruer kunne den gøre 17 knob. Artilleriarmeringen omfattede
2 stk. 8"1 21 cm 270 ctr. og 6 stk. 6"1 15 cm 95 ctr. kruppske bagladekanoner samt let antitorpedobådsskyts og mitrailleuser. VALKYRIEN var ligesom datidens øvrige nyere, danske orlogsskibe indrettet til at kunne medføre 2 torpedobåde af 2. klasse (nr. 10 og 11) og var udstyret med 2 stk.
15"1 38 cm stævntorpedoapparater for og l stk. agter samt 2 stk. dæksudskydningsapparater (torpedokanoner) til torpedoer af samme kaliber.
I slutningen af l 880erne var adskillige af de upansrede, mindre skibe, hvoraf selv skonnerterne fra 1885 efter engelsk mønster benævntes krydsere af
3. klasse, blevet gamle. Mange af dem var ved at være mindre egnede til
løsning af flådens fredsopgaver og ubrugelige som krigsskibe. Efter bygningen af IVER HVITFELDT og VALKYRIEN koncentreredes anstrengelserne
derfor i slutningen af 1880erne om at fremskynde fornyelsen af mindre
skibe, samtidig med at torpedobådsvåbnet opbyggedes." I løbet af åren e
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Panserbatteriet SKJOW. (Orlogsmus eet).

1889-1895 byggedes de 3 sm å krydsere af 3.klasse, HEKLA, GEISER og
HEIMDAL samt damprninebåden HJÆLPEREN. De 3 ca. 1300 t, 17 knobs
krydsere var ligesom VALKYRIEN beskyttet af et hvælvet 35 - 45 mm tykt
panserdæk. HEKLA var armeret med 2 stk. 6"/ 15 cm 95 ctr. kruppske bagladekanoner samt let skyts, medens GEISER og HEIMDAL armeredes med
nye, hurtigskydende 12 cm og 87 mm kanoner (patronkanoner) fra Krupp.
Alle var udstyret med 38 cm stævnudskydningsapparater for og agter samt 2
dæksapparater (torpedokanoner). HEIMDALs forreste rør var dog fra begyndelsen beregnet til 45 cm torpedoer.
Efter færdiggørelsen af IVER HVITFELDT i 1887 kom der til at gå 6 år,
før det næste panserskib sattes i bygning. Allerede i rigsdagssamlingen
1890-91 havde marinerninister Ravn fremsat forslag om en mindre bevilling
til påbegyndelse af et nyt panserskib på 3.500 t. Uanset, at finanslovene i
disse år (1885-1894) aldrig blev vedtaget af Folketinget, men blev udstedt
som provisoriske love, rettede regeringen sig efter Folketingets stillingtagen til anvendelsen af midlerne på Marineministeriets ordinære nybyg-
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ningskonto. På finansloven for 1891-92 overførtes de til panserskibet foreslåede midler som tilskud til HEIMDALs bygning. Det følgende år skete der
noget tilsvarende, idet Folketinget forlangte bevillingen overført til bygning af en torpedobåd. I 1893 lykkedes det marineministeren at opnå bevilling til et mindre panserskib, idet Folketingets flertal anbefalede bygning
af et sådant skib til 3 millioner kr," Denne bevilling udnyttedes til bygning
af det lille (2200 t) panserbatteri SKJOLD, der blev det sidste skib i flåden,
som armeredes med skyts fra Krupp. Med SKJOLD vendte flåden efter
næsten et kvart årh u ndred e med kasemat- og barbettetårnskibe tilbage til
drejetårnstypen. Man fulgte hermed udviklingen i den franske flåde, og
der valgtes da også pansrede tårne af fransk konstruktion (Canet) til såvel
den 9"/24 cm 515 ctr. bagladekanon som til de 3 stk. 12 cm hurtigskydende
kanoner L/40. Som noget helt nyt i den danske flåde anvendtes i SKJOLD
Harveypanser fremstillet ved en proces indført af amerikaneren Augustus
Harvey i 1891. Ved såkaldt cementering efterfulgt af hærdning tilvirkedes
stålpanseret således, at det fik en hård yderside og en blødere og mere sej
inderside, hvorved det blev mere modstandsdygtigt end compoundpariseret. SKJOLDs vandliniepanser var 225 mm tykt midtskibs og aftog mod
stævnene til 175 mm. Det afsluttedes foroven af et vandret dæk af 51 mm
blødt stål. SKJOLD, der kun kunne gøre ca. 14 knob, og hvis besætning var
begrænset til ca. 150 mand, ble v bygget med det hovedformål at operere i
Sundområdet til støtte for forsvaret af København. Man kunne derfor nøjes
med at give skibet et ringe fribord, da der ikke stilledes store fordringer til
dets sødygtighed. Ikke desto mindre viste panserbatteriet sig i stand til at
deltage i øvelseseskadrenes togter i danske og omliggende farvande , ligesom det i lange perioder under sikringsstyrken 1914-18 indgik i 2. eskadre i
Storebælt. SKJOLD blev med det 24 cm kaliber og Canets drejetårne for løber for de 3 noget større (3500-3700 t) og vellykkede kystforsvarsskibe af
HERLUF TROLLE-klassen.~~

2. Organisation og personel
Ved Søartilleriet havde kaptajn Th. von Jessen i april 1876 overtaget stillingen
som Tøjmester, og samme år tiltrådte premierløjtnant O .SchwanenfliigeF'
som Undertøjmester.
Søværnsloven af 1880 medførte visse organisatoriske justeringer, herunder at det tekniske ansvar ved Orlogsværftet delegeredes til de respektive
tekniske afdelingschefer m.fl. Endvidere opnåedes en forøgelse af søværnets personelstyrke. F.eks. øgedes antallet af officerer i søværnet fra 117 til
134. For Søartilleriets vedkommende etableredes under chefen for Orlogsværftet en Tøjhusafdeling med Tøjmesteren som chef. I denne Tøjhus-
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SøtrJjlllrstel; kaptajn Th. uon jessen.
(Det Kong/·lige Bibliotek, Fotografisl: Atelier).

afdeling indgik l Undertøj mester (officer i søofficerskorpset) , 2 tøjhusløjtnanter, lovergymnastiklærer og 2 gymnastiklærere samt l stabsmusiker og
10 hornblæsere. Tøjhusløjtnanterne var ledere henholdsvis af arsenalet og
bøssemager-/artilleriværkstedet og af laboratoriet. Tøjmesteren var tillige
chef for Artillerikorpset, hvortil der som noget nyt specielt tilkommanderedes l undertøjmester (kaptajn i søofficerskorpset) . ~'I Antallet af artilleriunderofficerer af 1ste klasse og tjenstgørende underofficerer af 2den klasse
forøgedes med ca. 32 % til henholdsvis 135 og 40. Der var alts å tale om en
reel styrkelse af Søartilleriets faste personel. Bygningsmæssigt medførte
denne lov ikke større ændringer; men den artilleri tekniske udvikling stillede sine krav. I 1884 opførtes på Dokøen en bygning til det svære skyts, det
såkaldte kanonhus, og i februar 1887 afløstes det gamle bøssemagerværksted i Orlogsværftets kleinsmedie af et nyt værksted på østsiden af arsenalets kuglegård benævnt artilleriværkstedet. Samtidig indførtes for de faste
håndværkere betegnelsen artilleriarbejdere. Kun få å r senere var der behov
for større værkstedskapacitet, og i 1892 føjedes en toetagers bygning til. I
1887 overtog proviantmagasinet tøjhusløjtnantens kontor i gavlen af arsenalets nordlige sidefløj . Til kontor for arsenalet blev der derfor i 1888 bygget et lille hus i kuglegården. Efter opførelsen i 1891 af et eksercer- og gymnastikhus på Frederiksholm indrettedes magasin for uladte projektiler i ar-
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Soartilleiiets værksted medden i 1892 tilføjede tOftagers bygning. Tårnet blev[orst b)'gget på i 191 i.
(Marinens Bibliotek).

senalets søndre fløj, hvor der indtil da havde været gymnastiksal. Ved laboratoriet på Arsenaløen gennemførtes i årene 1889-1893 også bygningsmæssige udvidelser,"
Kaptajn Th. von Jessen afgik i 1885 på grund af alder og efterfulgtes som
Tøjmester af kommandør P.C.H. Jessen,~I; der kun blev i denne stilling i
ca. 1 '/~ år. I 1887 tiltrådte den hidtidige Undertøjmester. kaptajn
O .Schwanenfliigel som Tøjmester. Han blev til gengæld i stillingen i 18 år.
Som undertøjmester ved tøjhusafdelingen tiltrådte premierløjtnant H.T.
Foss. ~7

I 1879 var general de Jonquieres afgået ved døden, og generalmajor E.V.
von Schreiber'" tiltrådt som Generalinspektør for Søartilleriet, en stilling,
der opretholdtes ved søværnsloven af 1880. I 1883 ændredes den under generalinspektøren placerede artil1eri- og konstruktionskommission til artillerikomiteen, hvori begge værn fortsat var repræsenteret. General Valentin
von Schreiber afløstes i 1889 af general J.Linneman.~·' I 1894 vedtog Rigsdagen et tillæg til den gældende hærlov, som bl.a. medførte organisatoriske
ændringer ved landartilleriet. Ledelsen af artilleriets tekniske afdelinger,
den for hær og flåde fælles forsøgskommission samt Frederiksværk Krudt-
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væ rk, der hidtil havde henhørt under artillerigeneralen, blev underlagt direktøren for Artilleriets Tekniske Tjeneste, medens artillerigeneralen fortsatte som Generalinspektør for H ærens Artilleri og for Søartilleriet. I
denne forbindelse blev den i 1883 oprettede artillerikomite nedlagt." Da
artillerigeneralens funktion som Generalinspektør for Søartilleriet alene var
relateret til det artilleri tekniske område, som nu ikke mere var hans, foreslog
Marineministeriet i enighed med generalinspektøren , at embedet blev nedlagt. Ministeriets indstilling herom til Folketingets udvalg angående forslag
om søværnets ordning førte imidlertid ikke til noget, bl.a. fordi det ikke lykkedes at få vedtaget den nye søværnslov, som marineministeren havde fremsat forslag til i oktober 1895. 11

3. Æ n dret terminologi for artillerimateriellet
Med indførelsen af bagladeskyts var der behov for en revision af de i 1865
fastsatte regler for kanonernes benævnelse. I september 1876 bestemte
Marineministeriet, at flådens riflede kanoner skulle benævnes:
l. Efter kaliberet angivet i duodecimaltommer,
2. efter kanonens beskaffenhed som forladekanon (F.K.) eller
bagladekanon (B.K.) ,
3. samt tillige med en tilføjelse af kanonens vægt i centner (l00
pund), såfremt kanoner af samme kaliber og beskaffenhed
havde forskellig vægt, og en bestemt af disse skulle fremhæves.
For det glatløbede skyts, der helt udgik i 1878 , anvendtes de hidtidige benævnelser.

4. De kruppske bagladekanoner
Betegnelsen bagladekanon (B.K.) anvendes i denne sammenhæng som benævnelsen på en kanon, hvor projektil og drivladning indførtes bagfra, og
hvor drivladningen var anbragt i en eller flere karduser af klæde i modsætning til de senere beskrevne patronkanoner (hurtigskydende kanoner og
maskinskyts) , hvis drivladning var anbragt i et patronhylster. I perioden
1876-1895 anskaffedes fra firmaet Fried. Krupp i Essen til flåden i alt 104
stk. bagladekanoner (karduskanoner) af 13 forskellige modeller og af kalibre varierende fra 3" (87 mm) til 14" (35,5 cm). Umiddelbart kunne disse
tal give indtryk af en uoverskuelig blanding af artillerimateriel, som bl.a.
måtte skabe store udannelsesmæssige og fors yningsmæssige problemer.
Sandheden er imidlertid, at nok skete der i årenes løb en vis udvikling; men
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10" 440 ctr. og 5" 28 di: kruppskebagiadekanonet: (Soartilleritegninger 1926, plancher 22 og 26).

i konstruktionsmæssig henseende var ændringerne af begrænset omfang.
Krupps rundkilemekanisme anvendtes f.eks. i hele perioden stort set i
uændret form. Den mest betydningsfulde udvikling var den forøgelse af kanonernes længde, der i årenes løb fandt sted. Oprindelig konstruerede
Krupp 18-20 kalibre lange kanoner. Med indførelsen af det prismatiske
sortkrudt i 1868 øgedes løblængden først til 22 kalibre, fra 1874 til 25 kalibre og efter indgående forsøg i 1879 til 35 kalibre i 1880. Efter indførelsen
af brunt krudt, som i Tyskland benævntes C/82 og C/86 , konstrueredes fra
1889 kanoner med 40 kalibres løblængde.
Konstruktionsdata :l~
Kanonerne fra Krupp var konstrueret som opbyggede kanoner og fabrikeret af digelstål (støbest ål) . Kanonerne af større kaliber var mantelringkanoner. De bestod alle af et indre kærnerør om hvis bagerste halvdel, der med
spænding var lagt en svær kappe (mantel). Dennes bagerste del, stødbundstykket, der rakte udenfor kærnerøret, var af betydelig større diameter end
den øvrige del, og heri fandtes ladehullet og kilehullet. Ladehullet var en
fortsættelse af kammeret, og kilehullet var boret vandret og vinkelret på
kærnelinien. Fra rnantelens forkant og ud til mundingen var kærnerøret
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K11tjJjJS ru ndkilemekan isme.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, Tivl).

omlagt med ringe, som udvendigt var konisk afdrejet. Ved den 6" 95 ctr.
bagladekanon M.82 var forstykket dog uringet. Udenom mantelen var der
lagt 1, 2 eller 3 lag ringe alt efter kaliberets størrelse, og endelig var der
udenom det yderste ringlag anbragt den smalle for det kruppske skyts så karakteristiske forstærkningsring. En af de forreste ringe i det ydre ringlag
bar kanonens tappe. De mindre kanoner var konstrueret som ringkanoner.
Denne types kanonrør var fremstillet i et med et uringet stødbundstykke.
Foran stødbundstykket var der om kanonens bagerste del påk rympet et lag
ringe. Ringene og stødbundstykket var udvendigt afdrejet til samme diameter, og over sammenstødet var lagt den ydre forstærkningsring. Kanonernes
løb var riflet med højresnoede riffelgange, hvis antal varierede med kaliberet fra 24 i den 3" (87 mm) til 80 i den 14" (35,5 cm) kanon. Ved de ældre
14", 12", 10" 440 ctr. og 3" kanoner var riffelgangenes snoning ensformig
med en stigning på 45 kalibre. Tyske forsøg med "progressiv rifling" (voksende snoning) i forbindelse med indførelsen af kobberføringsbælter
havde vist, at føringsbælterne ved denne form for rifling blev beskadiget
med bl.a. udbrænding og nedgang i begyndelseshastighed til følge. For
den tyske flåde bestemtes det derfor indtil videre at opgive rifling med voksende snoning." Til gengæld var påvirkningen af projektil og kanon, "riffel-
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trykket", i affyringsøj eblikket større i kanoner med ensformig snoning end i
kanoner med en snoning, der voksede fra O· eller fra en lille snoningsvinkel,
hvorved det maksimale "riffeltryk" først opnåedes længere fremme i løbet.
Med henblik p å bl.a. at reducere risikoen for at granaterne bragtes til
sprængning i løbet indførtes omkring 1880 i de kruppske bagladekanoner
voksende snoning indtil nogle få kalibre fra mundingen, hvor den blev ensformig . Mundingsstigningen var mellem 45 og 25 kalibre og mindst ved de
nyeste kanoner. I de ældre kanoner var såvel projektillejet som kammeret
cylindrisk, og kammerets diameter var kun lidt større end løbets. Ved det
nyere skyts var projektillejet konisk, hvilket betød, at kanonen anstrengtes
mindre, og kammeret havde væsentlig større diameter end løbet. Dette muliggjorde anvendelsen af en stor drivladning, uden at kammeret behøvede
at være uforholdsmæssigt langt.
Mekanismen p å de almindelige bagladekanoner var Kru p p s vandrette
rundkilemekanisme i forbindelse med Broadwells tætring og tætplade.
Kilen var i almindelighed indrettet til at trækkes ud til venstre undtagen i de
tilfælde, hvor installationen og pladsforholdene ombord nødvendiggjorde
udtrækning til højre. Ved svære kanoner af kaliber 8" (21 cm) og opefter
førtes kilen ind og ud ved hjælp af en transportskrue. Kilens fuldstændige,
gastætte lukning skete ved hjælp af en lukkeskrue. Ved det mellemsvære og
lette skyts (6"/15 cm og derunder) foretoges lukning og åb n in g ved h ånd
og magt, idet kilen sattes an med lukkeskruen. Tætningen mellem kile og
løb tilvejebragtes af ovennævnte Broadwells tætring af stål, som var indsat i
et leje i kærnerørets bagende, og tætpladen, der var indsat i kilens forflade .
Fænghullet var boret gennem en i kilen indsat fænghulstap og anbragt i
kærneliniens forlængelse. Det dannede bagtil leje for et fængrør. Ved ladning af det svære skyts indsattes i stødbundstykkets ladehul en ladeskål, der
skulle beskytte tætringen under projektilets indførelse. Ved den 8" 270 ctr.
kanon benyttedes dog ikke en løst p åsat ladeskål, da kilen i sig selv var udformet som en sådan. Ved det mellemsvære og lette skyts anvendtes et løst
isat laderør. Ved den 3" 10 ctr. kanon var kilen forsynet med en ladebøsse,
der havde samme funktion.
Kanonernes sigtemidler bestod af falk og opsats med kærv. Der fandtes et
sæt på hver side af kanonen med undtagelse af den 3" 10 ctr. bagladekanon, der kun havde et sæt. Falken var normalt nedskruet i kanonen ud for
dens tappe. Opsatsen bestod af en lang bagtil afh øvle t stang, som ved indstilling af skudafstanden kunne forskydes op og ned i et med kærneliniens
vertikalplan parallelt hul i stødbundstykket. Foroven bar opsatsen et i siden
forskydeligt hoved med kærv. Ved de større kanoner bevægedes opsatsen
op og ned ved hjælp af et h åndsving. I 1888 indledtes forsøg i forskellige
skibe med apparater til belysning af sigtemidlerne ved skydning i mørke.
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Orlogsmuseets model aJ TORDENSKJOLDs 14"/35 CIII 1040 rtt: baglai/r/w11 0 11.
(Folo: Helgr Abraluunson, TM).

Disse forsøg førte til, at der i løbet af årene 1891-1904 anskaffedes i alt 249
natsigteapparater bestående af glødelamper, der kunne anbringes til belysning af falk og kærv, og som bragtes til at gløde ved hjælp af en hånddynamo placeret ved kanonen.

De svære, panserbrydende kanoner
Det svære skyts omfattede:
Modtaget:
1 stk. 30,5 cm L/22
4 stk. 26 cm L/22
l stk. 35,5 cm L/25
2 stk. 26 cm L/35
2 stk. 21 cm L/35
1 stk. 24 cm L/40

1878
1878
1882
1886
1888
1895

Til:
HELGOLAND
HELGOLAND
TORDENSKJOLD
lYER HVITFELDT
VALKYRIEN
SKJOLD

Benævnt til 1902:
Benævnt fra 1902:
12" 720 ctr. B.K.
30 cm K. L/22
IO" 440 ctr. B.K.
26 cm K. L/22
14"1040 ctr. B.K.
35 cm K. L/25
10" 554 ctr. B.K.
26 cm K. L/35
8" 270 ctr. B.K.
21 cm K. L/35
9" 515 ctr. B.K. 24 cm K. L/40 M/93

Med de voksende løblængder øgedes begyndelseshastigheden. Medens HELGOLANDs 12" skød med en begyndelseshastighed på 510 m /sek., kunne
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10" 554 etr. bagladekanoni IVE,R H\fJTFE.LJJT. (Tegnet afLone SteenNielsen, TiVI).

Skjolds 9" med en drivladning af samme krudtsort præstere 685 m /sek.
Den forbedrede be gyndelseshastighed resulterede i en fladere skudbane
og en længere rækning samt, hvad der ikke var mindst vigtigt, større gennembrydningsevne overfor panser.
De svære kruppske bagladekanoners skudhastighed var ikke imponerende. Den varierede naturligvis med kaliberet og dermed med projektilvægten; men også affutagekonstruktionen og arrangementerne for ammunitionens tilbringning spillede ind her. Eksempelvis kunne der med de 14"
og 12" kanoner højst skydes l skud henholdsvis hvert 10. og hvert 5. minut,
og selv godt en halv snes år senere blot l skud hvert 2. minut med SKJOLDs
9 " tårnkanon. Disse kanoner, der i andre henseender var forladekanonerne klart overlegne, var imidlertid vel funktionerende og driftsikre, og
havde fra be gyndelsen et udviklingspotentiale f.eks. med hensyn til længden, der klart overgik forladeskytsets muligheder. Det ansås derfor for ønskeligt at erstatte de svære forladekanoner i flådens ældre enheder med
mere moderne bagladeskyts. Ved forhandlingerne i Rigsdagen om finansloven for 1883-84 henledte marineministeren opmærksomhed på, at panserbatterierne ODIN, GORM og LINDORMEN samt de kanonbåde, der var
armeret med panserbrydende kanoner, var udstyret med armstrongsk skyts
af gammel tegning, og at man med samme vægt ville kunne få bagladekanoner, der var langt kraftigere." Bevilling af 112.000 kr. til nye tårnkanoner
til GORM blev afslået af Folketinget ved behandlingen af finansloven for
1882-83 og de to følgende år. Tilsvarende nægtedes i 1883 en bevilling på
252.000 kr til nye kasematkanoner til ODIN, og i rigsdagssamlingen 188485 afvistes en anmodning om bevilling til ombygning af ODIN.
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6" 95 cu: bagladekanon M /I882 i krydserfregatten FYEN. (Søværn ets Taktik - og Våbenskole, faggruppe [jernkending) .

Med undtagelse af VALKYRIENs 2 stk. 8"/ 21 cm kanoner forblev de svære
kruppske bagladekanoner om bord i de skibe, hvortil de var anskaffet, i skibenes hele levetid. VALKYRIENs hovedarmering udskiftedes i 1915 med 2
stk. 15 cm kanoner L/50 (Bofors) og blev i 1916 overladt til hæren, der lod
dem opstille som kystskyts på Amager ved Kongelunden . Den 14"/ 35 cm
kanon solgtes i 1914 til A.B. Bofors-Gullspong, som da var blevet hovedleverandør af svært skyts til flåden. Øvrige ophuggedes efter brug.
De mellemsvære kanoner
De mellemsvære kanoner fra Krupp omfattede:
Modtaget:
1 stk. 15 cm L/25
3 stk. 15 cm L/25
14 stk. 15 cm L/22
4 stk. 15 cm L/3S
6 stk. 15 cm L/35
2 stk. 15 em L/35

Til:
1876
Forsøg
1877
INGOLF
1882
FYEN
1882
FYEN
1888
VALKYRIEN
1889-90 HEIG..A

Benævnt til 1902:
6"
80 etr. B.K.
6"
80 etr. B.K.
6"
70 ctr, B.K.
6" 95 etr. B.K. M.82
6" 95 etr. B.K. M.SS
6" 95 etr. B.K. M.88

Benævnt fra 1902:
IS cm K. L/25
IS cm K. L/25
15 cm K. L/22
IS cm K. L/3S M/82
IS cm K. L/35 M/SS
15 cm K. L/35 M/8S
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påFYENs batteridæk. [Tegnet af Kirsien Yde-Andersen, 7M) .

Den 6" 80 ctr. bagladekanon var som tidligere nævnt en ringkanon, medens de øvrige 6" kanoner var mantelringkanoner konstrueret på samme
måde som det svære skyts. Den 6" 95 ctr. B.K. M.88 var, som den eneste af de
6" kanoner, forstærket med ringe om kanonrørets forstykke helt frem til
mundingen på grund af det af det langsomt brændende krudt forårsagede
tryk nær mundingen. Begyndelseshastigheden varierede med kaliberet fra
ca. 500 m /sek. til ca. 575 m/sek. Skudhastigheden angives at have været for
de ældre kanoner ca. 1 skud hvert 3. minut og for de 6" 95 ctr. M.88 bagladekanoner 1 skud hvert 2K minut. Der foreligger dog ogs å oplysninger om
en lidt højere skudkadance ved det nyere skyts.
De 6"/15 cm kanoner anvendtes i en længere årrække om bord i de ovennævnte skibe. I 1894 udtoges de 6" 80 ctr. aflNGOLF i forbindelse med omarmering af skonnerten. Prøvekanonen, som i åre n es løb anvendtes til en
lang række skydeforsøg, endte sine dage på forsøgspladsen ved Tisvilde
Hegn, hvor den i 1894 sprængtes under forsøg med brisantgranater. 11903
overvejedes det efter et evt. eftersyn at armere LINDORMEN med 2 stk. 15
cm K. L/25, som nu var betegnelsen for dette skyts, i stedet for de 9" forladekanoner, der det år udgik. Samme år blev GORM omarmeret, idet 2 stk.
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6" 95 ctr., som nu betegnedes 15 cm K. L/35 M/82, overflyttedes fra FYEN.
LINDORMEN og FYEN udgik af flådens tal i 1907. I 1913 udgik GORM.
Samme år blev HEKlA omapteret tillogiskib for undervandsbådene og skytset udtaget, og VALKYRIEN blev omarmeret. Af beholdningen overførtes 3
stk. 15 cm K. L/35 M/88 til hæren. Heraf opstilledes 2 stk. på Madsnedøfortet, hvor de bevaredes til 1936.
Det lette sk).ts
De lette kanoner fra Krupp omfattede:

27 stk. 12 cm L/24

Modtaget:
1878-87

28 stk. 87 mm L/24

1880-82

8 stk. 12 cm L/30

1883-84

Benævnt til 1902:
Til:
5" 28 ctr, B.K.
HELGOLAND
ST.THOMAS
TORDENSKJOLD
JYLLAND
DAGMAR
ODIN
3" 10 ctr, B.K.
GORM
LINDORMEN
FYLLA
FALSTER
MØEN
ØRNEN
GRØNSUND
5" 43 ctr, B.K.
GULDBORGSUND
lYER HVITFELDT

Benævnt fra 1902:
12 cm K. L/24

87 mm K. L/24

12 cm K. L/30

De 5" 28 ctr. og 3" 10 ctr. bagladekanoner var konstrueret som ringkanoner.
Den 5" 43 ctr. var en mantelringkanon. Ved den 3" 10 ctr. kanon afveg mekanismen noget fra de øvrige almindelige bagladekanoner fra Krupp. Kilen
var længere og ragede i lukket stilling et stykke udenfor kanonens højre
side. Denne del af kilen var forsynet med en cylindrisk gennemboring,
hvori der var indlagt en metalring, ladebøssen, som , når kilen var i ladestilling, blev skudt noget frem og dækkede mellemrummet mellem tætringen
og kilen. Ved dette arrangement kunne anvendelse af laderør undgås. Ved
leveringen var der gennem stødbundstykket foroven i skrå retning boret et
hul, hvori fænghulstappen iskruedes. Denne endte foroven i en halvkugleformet skærm, der var beregnet til ved affyring at opfange resterne af fængrøret. Fænghullet fortsatte gennem et i kilen og tætpladen boret hul. Dette
arrangement voldte i en årrække problemer, idet stumper af kobberfriktionsfængrør til trods for skærmen jævnligt kastedes bagud og sårede kanon-
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3 " 10 cu: baglnde/wlloll i slædeaJJittagr' som anuendt i skonnerterne. (Tegnet afLone Steen NiI'LW'Il, Tlv/).

besætningen. Fra 1891 ændredes kilerne derfor til anvendelse af skruefængrør, "
De 5" 28 ctr. bagladekanoner indgik i HELGOLANDs og TORDENSKJOLDs
armering i hele disse skibes levetid, idet dog antallet i HELGOLAND fra
1887 reduceredes til 4 stk. ST. THOMAS,JYLLAND og DAGMAR fik dette
skyts installeret i forbindelse med omarmering i henholdsvis 1881, 1886 og
1887. l JYLLAND og ST.THOMAS erstattede det de 8" 144 ctr. armstrongske forladekanoner og i DAGMAR hele batteriet af 18 pds./ 5 1F ' 45 ctr. forladekanoner. De 5" 28 ctr. bagladekanoner forblev om bord i resten af disse
skibes levetid. I 1888 øgedes antallet i ST.THOMAS med 4 stk. som erstattede den 8" 144 ctr. forladekanon. 2 stk. 5" 28 ctr. bagladekanoner indgik
fra 1889 i ABSALONs armering, da denne krydser af 3. klasse, som da var
benævnelsen på skonnerten, skulle anvendes til skydekursus og som skoleskib. I 1884 erstattedes de 6" 80 ctr. bagladekanoner i INGOLF af 4 stk. 5"
28 ctr. bagladekanoner, som fra 1905 reduceredes til 2 stk .. Kanonerne i
disse krydsere (skonnerter) var bl.a. det skyts, der var blevet frigjort ved
JYLLANDs og DAGMARs afgang i henholdsvis 1892 og 1901. I årene omkring 1890 var der en mangel på 3 stk., hvilket ikke fik nogen praktisk betydning, da de nævnte skibe ikke alle var udrustet på en gang. De sidste 12 cm
L/24 kanoner, som nu var deres betegnelse, udtoges af INGOLF og udgik af
flådens armering i 1909. 8 stk. var opstillet på batteriet SIXTUS på Nyholm
1909-1931. Skudhastigheden angives at have været 1 skud hvert 1 1/~ minut.
Som anført i forrige kapitel havde Tøjmesteren allerede i 1875 foresl ået,
at der fra Krupp anskaffedes 20 stk. 4 pds./3" bagladekanoner til afløsning
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af de 4 pds./3" forladekanoner som let skyts i panserbatterierne og kanonbådene. Bevilling til køb af 10 stk.opnåedes imidlertid først nogle år senere. I 1880 modtages de første 10 stk. fra Krupp. I 1882 fulgte 18 stk., således at beholdningen kom op på 28 stk. De anvendtes indledningsvis til armering af de i ovenstående oversigt nævnte enheder. 8 af disse kanoner var
oprindelig bestilt som dæksarmering til krydserfregatten FYEN, der i sin
endelige udformning fik 4 stk. 6" 9S ctr. bagladekanoner på dækket. I stedet armeredes FYLLA med dette skyts. I de efterfølgende år armeredes
også krydserne (skonnerterne) DIANA, ABSALON og INGOLF med 3" IO
ctr. bagladekanoner. Flådens samlede behov ved krigsudrustning overgik
fra 1885 til 1893 den eksisterende beholdning med op til 28 stk. Marineministeriet forsøgte et par år forgæves at opnå bevilling til flere; men i 1885
opgav ministeriet yderligere forsøg, da man var kommet i tvivl om, det med
artillerimateriellets hurtige udvikling ville være rigtigt at anskaffe flere 3"
almindelige bagladekanoner, eller om denne type skyts ikke burde afløses
af hurtigskydende kanoner af mindre kaliber, der netop da var under indførelse i flere fl åder, " Denne nye type skyts gjorde da ogs å hurtigt de 3" bagladekanoner med deres skudhastighed på kun l skud/min. forældede . I
1887 foreslog Tøjmesteren, at der til ODIN anskaffedes 4 stk . hurtigskydende 57 mm kanoner til erstatning for de ombordværende 4 stk . 3" IO ctr.,
hvis skudvirkning og skudhastighed trods deres større vægt og besætning
var betydelig ringere . Med hurtigskydende kanoner (patronkanoner)
kunne opnås en betydelig bedre evne til forsvar mod f.eks . torpedobåde.
Da Krupp netop p å dette tidspunkt havde foretaget vellykkede forsøg med
omdannelse af ældre bagladekanoner til anvendelsen af enhedspatroner,
besluttedes det imidlertid i 1889 at lade Krupp ombygge 4 stk. 3" 10 bagladekanoner til hurtigskydende kanoner," I 1907 udgik den 87 mm K. L/24,
som den da betegnedes, af flådens armering, da LINDOR.t\ 1EN udgik af flådens tal. 3 stk. blev i 1906 overdraget til hæren til brug for den vestindiske
hærstyrke, og i 1913 overtog hæren 13 stk., som under den første verdenskrig anvendtes i Vestencienten .
I 1882 bestemtes det, at de 2 nye kanonbåde, GR0NSUND og GULDBORGSUND (ca. 250 t) skulle armeres med 5" 43 ctr. bagladekanoner, der var
mantelringkanoner. De kunne med uændret skudhastighed udskyde en ca.
50 % tungere granat med ca . 20% større begyndelseshastighed end de
ovenfor omtalte 5" 28 ctr. kanoner. Herved forbedredes rækningen ved 12·
elevation fra ca. 4.600 til ca. 6.000 m. I 1884 kontraheredes endvidere 4 stk.
af disse tungere S" bagladekanoner til IVER HVITFELDT, der beholdt dem
om bord till 906, hvor de udgik af flådens armering. I 1915 overtog hærens
kystartilleriregiment sidstnævnte 4 kanoner under betegnelsen 12 cm L/30
S.K. (M.1883) .
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5" 28 e/I: bagladekanon i slædl'fljjil/agl'. (Fa/o: HelgI' AbralutIIISOIl, TM).

Instruktionsvåben
Da uddannelse af gode kanonskytter fordrede megen øvelse og et stort ammunitionsforbrug, indførtes i 1880eme kanongeværer eller instruktionskanoner/-piber, som de senere benævntes. Med sådanne indsat i kanonløbene, kunne der gennemføres et omfattende skydeprogram med sm åkalibret ammunition (instruktionsammunition) langt billigere, end hvis
der skulle have været skudt med den til kanoneme reglementerede ammunition (kaliberammunition). Dertil kom, at kanoneme ikke ved denne
øvelsesskydning blev udslidt. I 1881 modtog Marineministeriet fra premierløjtnant Zachariae en indberetning fra Tyskland om anvendelsen af dette
øvelseshjælpemiddel, der da benævntes "tubes cl tir", Ministeriet bestemte i
oktober samme år, at der skulle anskaffes sådanne tubes cl tir (afpasset til
den 37 mm revolverkanons ammunition) til TORDENSKJOLDs 14" og til
FYENs 18 stk. 6" bagladekanoner," Disse "indre kanongeværer" bestod af
en pibe af samme konstruktion som piben til en 37 mm revolverkanon, og
som ammunition benyttedes en revolverkanonpatron med uladt brandrørsgranat. Piben kunne anbringes og centreres i en bagladekanons løb, idet
den fastholdtes af 2 på piben fast anbragte metalskiver, der var afpasset efter kanonens indre form. I stedet for kanonens sædvanlige tætplade indsat-
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Forladekanon med ydre kanongeuær og bagladekanon med indre kanongeoæt: (Tegnet af ingeniorJ .Ral/n
Kristensen, TM) .

tes en særligt til dette formål konstrueret tætplade, der ved kilens lukning
støttede mod patronens bund. Patronens affyring skete ved et almindeligt
fængrør, fra hvilket ilden forplantede sig til ladningen i patronhylsteret
gennem huller i tætpladen og et centralt hul i hylsterets bund. Betjeningen
af kanonen kunne nu, bortset fra ladningen, indøves på realistisk vis. Der
kunne med den 37 mm ammunition skydes på afstande ud til 1800 m. Ved
prøveskydningerne i FYEN i 1884 viste det sig, at de elektriske fængrør, der
anvendtes ved de 6" 70 ctr. batterikanoner til konvergerende skydning, ikke
antændte de indre kanongeværers patroner. Da det ansås for vanskeligt at
løse dette problem, fordeltes de 37 mm kanongeværer til andre skibe med
sværere bagladeskyts.
Til forladeskytset og indledningsvis også til de lettere bagladekanoner anvendtes et "ydre kanongevær". Det bestod af piben og låsedelene til den til
bagladevåben ændrede tapriffel, hvis bagskæfte var afskåret. Den var fastskruet til en jernplade, der med svære skruer fæstnedes til overdelen af kanonens bagstykke. Affyring skete ved hjælp af en aftrækkerline, der var i
forbindelse med riflens aftrækker. Det ydre kanongevær afprøvedes første
gang på fregatten JYLLANDs batteri af 6" 50 ctr. forladekanoner i sommeren 1880 med så godt resultat. at værftskommissionens 2. afdeling i forbin-
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delse med behandlingen af JYLLANDs generalrapport foreslog, at der
skulle fremstilles kanongeværer af denne type i så stort antal, at de årligt
udrustede skibe kunne få dem medgivet." I 1886 afholdtes forsøg med et
indre kanongevær bestående af en 11 mm Remingtonpibe anbragt i en 3"
10 ctr. bagladekanon, hvilket førte til, at Marineministeriet anmodede
Generalinspektøren for Søartilleriet om at foranledige, at 18 stk . riffelpiber
med låsestel og mekanismer blev overladt til Søtøjhuset." Der anvendtes
derefter 37 mm kanongeværer til de bagladekanoner af 8" kaliber og opefter samt til de 4 stk. 6" 95 ctr. M.82 bagladekanoner i FYEN. Til øvrige bagladekanoner anvendtes det 11 mm indre kanongevær. 37 mm instruktionskanoner med revolverkanonammunition anvendtes i flåden helt frem til
1960erne, medens det Il mm kanongevær udgik i 1936.

5. Affutager
Til Krupps bagladekanoner anvendtes for hovedpartens vedkommende slædeaffutager afjern og stål. I nogle af de mindre skibe var de 3" kanoner dog
placeret i skibsraperter af jern. Medens der ikke kan være tvivl om, at de
kruppske kanoner med deres fornemme kanonmateriale, funktionssikre
mekanisme og stigende løblængder i en periode var førende i international
sammenhæng, kan det samme næppe siges om affutagerne, der for de ældres vedkommende, bortset fra de hydrauliske rekylbremser, ikke repræsenterede noget fremskridt i forhold til affutagerne til det nyere forladeskyts. De var ret primitive og tunge at h åndtere. Sigtemidlerne var ligesom
på forladekanonerne placeret p å den rekylerende kanon, og kanonen
måtte inden skudafgivelse afbremses med den indstillede højderetning.
Den kunne derfor ikke rettes helt frem til skudøjeblikket. Allerede i 18871888 fremførtes i Tidsskrift for Søvæsen kritik af de kruppske affutager," og
i 1904 påpegede kaptajn i søværnet Nyholm" ved et møde i forsvarskommissionen af 1902, at nok havde Krupps kanoner vist sig at holde førsterangspladsen ; men indtil den senere tid havde affutagerne været ringere
end andre fabrikanters, bl.a. fordi de affutager, som i begyndelsen anbragtes i skibene, egentlig var beregnet til fæstningsbrug." Det medførte, at
søværnet, også til kanoner fra Krupp, efterhånden overgik til affutager af
engelsk og fransk konstruktion.

De hydrauliske rekylbremser
Med de kruppske affutager indførtes som nævnt en nyskabelse, den hydrauliske rekylbremse, der bedre end de ved forladeskytset anvendte mekaniske friktionsbremser formåede at beherske den stærkere rekyl, som forårsaged es af bagladekanonernes større ladninger og tungere projektiler. I
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Hydraulisk progressiv rehylbrelllse til den 5" 43 cu: bagladekanon. (Lærebog i Soartillerieu Maleriel1891 j .

den danske flåde var den hydrauliske bremse i øvrigt kun kendt fra kanonbåden MØENs hydrauliske betjeningssystem. som modtoges i 1876 omtrent
samtidig med de første kruppske bagladekanoner. Da den hydrauliske rekylbremse er en vigtig artillerimaterielkomponent, som anvendes den dag i
dag, må det være af interesse at betragte denne bremsetype og dens udvikling lidt nærmere.
Den hydrauliske rekylbremse, der angiveligt er opfundet af briten Clerk i
slutningen af 1860erne,H gener til at opfange det rekylerende systems bevægelsesenergi. Den består i princippet af en væskefyldt cylinder indeholdende et stempel med stempelstang. Enten er bremsecylinderen fastgjort til
affutagens faststående del og stempelstangen til den rekylerende del eller
omvendt. Under rekylen bevæges stemplet gennem cylinderen og presser
dermed med stor hastighed væsken gennem åbninger i eller udenom stemplet. Væsken udøver imidlertid samtidig et modtryk på stemplet, som vil tiltage, når rekylhastigheden vokser, eller hvis gennemstrømningsåbningerne
formindskes. Hvis gennemstrømningsåbningernes areal er konstant, vil
bremsetrykket alene variere med rekylhastigheden, d.v.s. vokse til et maksimum og derefter falde til nul. Bremser af denne art har kun været anvendt
i begrænset omfang. Nok var sådanne hydrauliske bremser de mekaniske
friktionsbremser betydeligt overlegne; men de havde en stødvis funktionering og gav anledning til uforholdsmæssigt stort maksimumtryk. Bestræbelserne rettedes derfor mod udvikling af de såkaldte progressive bremser.
Ved under stemplets bevægelse at lade arealet af gennemstrømningsåbningerne variere i omtrent samme forhold som rekylhastigheden er det muligt
at opnå et nærligt konstant tryk under hele rekylen. Herved opnås en jævnere bevægelse, mindre maksimum tryk og kortere rekyl. Udover de først
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6 " 70 ctr. bagiaclpkanon i slæt/mff ll/agp. (Fa/o: HelgrAbrahamson. TM).

nævnte bremser med gennemstrømningsåbninger af uforanderlig størrelse
og de progressive bremser anvendtes ved en stor del af de kruppske affutager en bremsekonstruktion, der i sin virkning nærmest måtte opfattes som
liggende mellem de to nævnte typer, nemlig ventilbremsen. I begyndelsen
af rekylen funktionerede den som en bremse med gennemstrømningsåbn inge r af uforanderlig størrelse for senere, når bremsetrykket faldt, at
funktionere som en progressiv bremse. En væsentlig hensigt med denne
konstruktion var at benytte bremsen til at kontrollere fremløbet. Ved hjælp
af en manuelt betjent ventil kunne fremløbshastighedenjusteres og kanon
og rapert om ønsket fastholdes hvorsomhelst på slæden.
Krupps almindelige slædeaJfulager

Til de ældre kruppske bagladekanoner, der bl.a. anskaffedes til INGOLF, HELGOLAND, TORDENSKJOLD, ST.THOMAS og FYEN anvendtes Krupps almindelige slædeaffutager. Raperterne gled under rekylen slæbende på de
skråtstillede slæder, men bevægedes - bortset fra 3" affutagerne - på ruller
under frem- og tilbageføring. Ganske vidst var det efter overgangen til bagladeskyts ikke længere nødvendigt at hive kanonen ind for at lade den ;
men indhivningsgrej bevaredes dog, idet det ældre bagladeskyts surredes
indhevet. For de fleste kalibres vedkommende benyttedes indhivningstaljer; men til HELGOLANDs 10" 440 ctr. kanoner anvendtes endeløse medbringerkæder. Kanonerne rettedes i højden ved hjælp af 2 på kanonernes si-
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der anbragte tandbuer med tilhørende håndhjul og tanddrev, der var anbragt
på raperterne. Da en kanon med dette højderetningsarrangement måtte være
urokkeligt låst i højden ved skudafgang, var højderetningsapparatet forsynet med en bremse. Kanonen kunne således ikke rettes frem til skudøjeblikket. Afhængig af skytsopstillingen om bord skelnedes der mellem batteri-/kasemataffutager og centerpivotaffutager. De førstnævnte, der var be regnet til placering bag en port i skibssiden eller kasematten, drejedes i siden om en i bøssebænken eller i dækket foran affu tage n anbragt skydebolt.
De sidstnævnte, der var beregnet til opstilling på åben t dæk eller i udbygninger fra skibssiden i borde, drejedes om en i dækket centralt under slæden anbragt pivot. Slæderne drejedes på ruller og jernsko, som vandrede
på buede stålskinner, der var nedlagt i dækket. Sideretning (baksning) udførtes ved de 3" kanoner med håndspader og ved de 5" 28 ctr. og de 6" 70
og 80 ctr. kanoner ved hjælp af baksetaljer. Affutagerne til de 5" 28 ctr. kanoner i HELGOLAND og TORDENSKJOLD blev dog omkring 1889 udstyret med et mekanisk sideretningsapparat, der var i indgreb med en tandbue i dækket. Et lignende system fandtes ved 5" skytset i ST.THOMAS, de 6"
95 ctr. dækskanoner i FYEN og kasemataffutagerne til de 10" 440 ctr. kanoner i HELGOLAND. 11889 anskaffedes ogs å 25 mm tykke stålskærme til affutagerne til HELGOLANDs og TORDENSKJOLDs 5" kanoner. Slædeaffutagerne til de 3" 10 ctr. bagladekanoner i FYLLA og DIANA, hvor pladsforholdene var meget begrænsede, var de første i flåden, der udstyredes
med progressive rekylbremser. De øvrige almindelige kruppske slædeaffutager var forsynet med ventilbremser.

Skibsrapetter
Briggen ØRNEN, der anvendtes som skoleskib, var fra første kommandohejsning i 1881 armeret med 2 stk. og fra 1883 med 6 stk. kruppske 3" 10
ctr. bagladekanoner, og i åre n e 1886-1893 havde krydseren (skonnerten)
INGOLF foruden sine 2 stk. 6" 80 ctr. en sekundær armering bestående af 4
stk. 3" 10 ctr. bagladekanoner. Disse kanoner, der var opstillet som bredsideskyts, var på grund af dækkets ringe bredde placeret i halvslæbende skibsraperter afjern. ØRNENs affutager var fremstillet på Orlogsværftet specielt
til disse bagladekanoner, medens INGOLFs affutager tidligere havde været
anvendt til 3" 9 ctr. forladekanoner. Alle var de forsynet med elevationsskrue. Rekylen standsedes på den sædvanlige måde ved hjælp af en brog, der
var ført gennem raperten og fastgjort i borde. Dette skyts var kun medgivet til
øvelsesbrug og varselsskud, og som følge af affutagens ringe modstandsevne
anvendtes kun øvelsesladning." De til den vestindiske hærstyrke i 1907 overdragne 3" 10 ctr. bagladekanoner var placeret i sådanne skibsraperter.
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3" 10 en: bag/nde/mnon i skibsrapert n/Jern i b,iggen ØRNl:.N. (Foto: Helgi' Abraliamson, TM).

Krupps Albiniaffutager
Oprindelig var det tanken at anvende skibsraperter af jern til de første 3"
10 ctr. bagladekanoner, der skulle installeres i panserbatterierne og kanonbådene og her erstatte de 3" forladekanoner. Der var der om bord dels begrænset dæksplads, dels behov for at affutagerne kunne flyttes fra sted til
sted: " I 1878 blev man imidlertid bekendt med, at der i den italienske og
den østrigske flåde anvendtes en skibsaffutage af helt ny konstruktion, som
kun tog ringe plads op og tillod en noget hurtigere betjening. Det var den
såkaldte Albiniaffutage, der var opkaldt efter konstruktøren , den italienske
søofficer Albini (l830-1909).~7 Krupp viste sig villig til at fremstille en tilsvarende affutage. Efter en række forsøg med påfølgende modifikationer godkendtes Krupps prøveaffutage ijanuar 1879. De første 10 stk. 3" 10 ctr. bagladekanoner, der var kontraheret i efteråret 1878, samt 4 efterfølgende leveredes derefter med Albin iaffu tager. Den samme affutagemodel anvendtes ogs å af den tyske marine til 87 mm skyts fra Krupp. IH Endvidere anskaffedes i 1883 fra Krupp Albin iaffutager til de 4 stk. 5" 43 ctr. bagladekanoner
til kanonbådene GRØNSUND og GULDBORGSUND. Albiniaffutagerne
var karakteristiske ved, at rekylen ikke som normalt ved slædeaffutager foregik ved en tilbagegående, retlinet bevægelse af raperten, men her skete
ved en svingende bevægelse af raperten og kanonen. Raperten bestod af to
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5" 43 etr. bagladekanon i Albiniaffutage som anvendt i kanonbådene GRØNSlffi;V og GULDBORGSUND. (Tegnet afLone Steen Nielsen, TiVI).

skråtstillede vangeplader, der foroven var tildannet som taplejer for kanonen og forneden var forenet med slæden ved en fast, vandret bolt, hvorom
raperten ved skudafgang kunne svinge. Den svingende bevægelse beherskedes under rekyl og fremløb af en hydraulisk bremse, der viste skråt fremefter fra rapertens øvre del, og i forreste stilling støttede denne. Efter endt
rekyl svingede raperten ved kanonens og rapertens vægt fremad til normalstillingen. Til den 3" affutage anvendtes en ret primitiv hydraulisk rekylbremse med konstant gennemstrømningsareal, til den 5 " anvendtes en
progressiv bremse. Medens begge affutagetyper var forsynet med højderetningsapparater, var det kun den 5", der var udstyret med sideretningsapparat. Den 3" baksedes og kunne flyttes rullende ved hjælp af håndspader
(rullespader) . Betjeningsmæssigt havde Albiniaffutagerne den fordel, at
såvel retning af kanonen som ladning udførtes mere bekvemt end ved almindelige slædeaffutager, og der sparedes tid, ved at kanonen af sig selv
svingedes tilbage til ladestillingen." Albiniaffutagerne fandt dog ikke større
udbredelse, da de under skydning udsatte underlaget for meget store
påvirkninger. Den britiske flåde havde af samme grund allerede i 1884 opgivet at anvende denne affutagetype, og direktøren for skibbygning og maskinvæsen ved Orlogsværftet anbefalede samme år, at der heller ikke til flådens skibe anskaffedes flere af disse affutager, idet konstruktionen efter
hans opfattelse hvilede på et uheldigt princip;"
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5" 43 rtr. baglad ekanon i \'avas seuTSslædeaff u /age i jJansersllibe/I'ÆR HVI11'1:'UJT. (Tegnet af Lone
Steen N ielsen, TM) .

Vavasseurs slædeaffutager
Den engelske ingeniørjosiah Vavasseur (1834-1908), der i 1883 indtrådte i
firmaet Armstrong, Mitchell & Co. i Elswick, konstruerede i begyndelsen af
1880erne til let og mellemsvært skyts en stærkt forbedret slædeaffutage, der
bl.a. udmærkede sig ved på grund af ringe rekyl kun at tage begrænset
plads op, ved at være lettere end de almindelige slædeaffutager og enklere
at betjene samt ved at kunne rettes såvel i højden som i siden til skudøjeblikket. Vavasseurs affutager fandt udbredt anvendelse i bl.a. den britiske
flåde. Under indtrykket heraf besluttede Marineministeriet i 1884 i forbindelse med projekteringen af panserskibet IVER HVlTFELDT, at denne nye
affutagetype skulle forsøges afprøvet til lettere skyts i den danske fl åde. "
Der blev derfor samme år indgået kontrakt med Elswickfabrikken om levering af 4 stk. affutager til de 5"/12 cm 43 ctr. kruppske bagladekanoner, der
skulle udgøre IVER HVlTFELDTs sekundære armering. Lignende affutager kontraheredes med samme firma til krydserkorvetten VALKYRIENs 8"
270 ctr. og 6" 95 ctr. bagladekanoner samt til krydseren HEKlAs 6" 95 ctr.
skyts fra Krupp. Denne affutagetype bestod af en lav rapert af digelstål eller
bronze, der hvilede stejlt glidende på en høj slæde af digelstål. Raperten
bestod af to vanger, der var udboret til bremsecylindre for progressive rekylbremser. Ved den 8" 270 ctr. kanons bremsesystem kunne raperten ved
hjælp af en manuelt betjent ventil fastholdes efter endt rekyl , ligesom frem-
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5" 28 etr. bagladekanon i slædeaJfutage med kort rehyl i fregatten JYLLAND. (Tegnet af Kirsten YdeAndersen, TiVI).

løbet på denne måde kunne kontrolleres. Glidefladernes hældning på 1215° var tilstrækkelig til, at kanonen efter skud af sig selv løb frem.
Højderetningsapparatet var som nævnt således indrettet, at kanonkommandøren kunne indstille kanonen i højden lige til affyringsøjeblikket.
Slæden rullede på en i dækket nedlagt pivotplade, idet den drejedes om en
centerpivot, som var støbt i et med pivotpladen. Sideretningsapparatet ved
affutagen til den 8 " kanon betjentes af 4 mand, der kunne bakse kanonen
260 · på 1~ minut. Ved den 5" 43 ctr. bagladekanon i IVER HVlTFELDT svarede sideretningshastigheden til 90· drejning på 14 sekunder med 1 mand
ved svinglet. Til alle de her nævnte affu tager fandtes 25-32 mm tykke stålskærme. Ved den 6" 95 ctr. bagladekanon i Vavasseurs slædeaffutage bestod
besætningen af 6 mand, medens der til betjeningen af samme kanon i
Krupps almindelige slædeaffutage i krydserfregatten FYEN krævedes 8
mand.
Det er nok rimeligt under overskriften, Vavasseurs slædeaffutager, at
medtage de affutager, der i 1885-1886 bestiltes hos Krupp til 14 stk. 5" 28
ctr. bagladekanoner til fregatten JYLlAND og korvetten DAGMAR. Disse
affu tager, der fik benævnelsen slædeaffutager med kort rekyl, lignede i så
høj grad de ovennævnte, at Armstrong & Co. i 1885 følte sig foranlediget til
overfor Marineministeriet at besvære sig over, at der til den danske flåde
hos Krupp bestiltes en afIutagetype, der var en kopi afVavasseurs konstruk-
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tion. Tøjmester jessen afviste dette bl.a. under henvisning til, at der anvendtes forskellige rekyl bremsekonstruktioner, at raperterne ved de kruppske affutager i modsætning til de engelske var forsynet med ruller, samt at
slædernes hældning ved Krupps affutager kun var So. Han påpegede endvidere fordelen ved at købe kanoner og affutager fra samme fabrik." Det
skal i denne forbindelse anføres, at Krupp tilbød at levere de nye affutager
for samme pris som de tidligere leverede slædeaffutager, hvilket var ca. 30%
billigere end den forventede pris på tilsvarende affutager fra Armstrong." I
et foredrag i Søe-Lieutenant-Selskabet i 1887 påpegede den artilleriuddannede kaptajn G.H.R.Zachariae'" bemærkelsesværdigt nok, at de til det nye
dæksbatteri af S" bagladekanoner i fregatten jylland konstruerede bredsideaffutager på nær bremserne havde en så slående lighed med Vavasseurs affutager, at selv højderetningsapparatet fandtes derpå i nøjagtig gengivelse."
Krupps barbeuet årnaffutager
De sværeste kanoner i HELGOLAND, TORDENSKJOLD og IVER HVlTFELDT, der alle fra 188S benævntes panserskibe, var anbragt i faste pansertårne, barbetter. Et sådant tårn bestod af et pansret brystværn , indenfor
hvilket kanon og affutage var opstillet, således at kanonen kunne skyde
over barbettens overkant, "over bænk" som det hed. Denne tårn type introduceredes i 1860erne af den franske marine og anvendtes efter indførelsen
af svært bagladeskyts i 1870erne i vid udstrækning af den franske og italienske flåde og senere ogs å af den britiske. Barbetteinstallationen blev den
gang foretrukket fremfor drejetårnet, der ved høj placering om bord
krævede uforholdsmæssig svær vægt til beskyttelse af tårnstammen, krævede
stor kraft til drejning og under kamp kunne være udsat for forkiling.
Affutagerne i de 3 danske barbettetårnskibe var Krupps slædeaffutager
med langt rekyl. Slæderne hvilede hver p å fire hjul og kunne drejes om en
centerpivot, der centralt i tårnet var bygget op fra tårnets gulv. Slæden var i
fast forbindelse med en drejeskive, som var standplads for kanonbesætningen. Fordelen ved denne tårn type var, at kanonen havde stor side- og højderetningsfrihed; men selve kanonen var i modsætning til det meste af affutagen udækket af panseret. Kanonen var overdækket af en 40 mm tyk stålskærm til beskyttelse mod vejrliget og fjendtlig beskydning med mitrailleuser og revolverkanoner. Raperten var anbragt på 4 ruller, men var i skydestilling og under første del af rekylen slæbende. Slæden havde en hældning
på 6°. Affutagerne var som alle de øvrige fra Krupp forsynet med hydrauliske rekylbremser. På affutagen til HELGOLANDs 12" kanon var der kun installeret 1 stk. ventilbremse. På TORDENSKJOLDs 14" affutage fandtes 2
stk. ventilbremser af samme type og p å IVER HVITFELDTs 10" 2 stk.
Krupps progressive rekylbremser og 1 stk . ventilbremse. Sidstnævnte skulle
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Tordenskjolds 14" 1040 en: bagladekanon i barbettet{lmaJflltage. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen , TiH).

gene til at kontrollere kanonens fremløb efter skud. I alle tre skibe fandtes
på hver side afkanonen et manuelt betjent mekanisk højderetningsapparat
med bremseanordning af samme type som ved de almindelige slædeaffutager. Disse kanoner kunne således heller ikke rettes i højden lige til skudøjeblikket. Sideretning (baksning) udførtes i HELGOlAND og IVER HVITFELDT manuelt af' 8 mand, der bemandede håndsving, som gennem drev,
aksler og tandhjul var i forbindelse med den under slæden placerede rullebanes tandkrans. I begge skibe hejstes projektilerne ved hjælp af spil op til
tårnet, hvor de ved en på slæden anbragt kran hejstes op til kanonen. I
TORDENSKJOLD udførtes baksningen og projektilernes ophejsning fra
ammunitionsmagasinet ved hydraulisk kraft, der tilvejebragtes af en dampmaskine, der drev 3 trykpumper. Baksningen udførtes ved hjælp af 2 hydrauliske presser, der var anbragt under tårngulvet og kontrolleredes fra
tårnkommandørens plads. På 2 minutter kunne kanonen bakses fra 135·
om styrbord til 135· om bagbord. Dette anlæg gav indledningsvis anledning
til betydelige vanskeligheder. Ved installationsskydningen i Sundet i oktober
1882 viste der sig en del mangler ved de hydrauliske pumper m.m .. Det hy-
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Tårnbesætningen til IVi'-'R HVnFEUJ Ts agterste trim. BI'II/ærk barbetten som nogle afgasternesidderpå.
(Odogs museet).

drauliske system blev derfor udtaget af TORDENSKJOLD og returneret til
Krupps værksteder. Det geninstalleredes året efter, men kasseredes og returneredes atter. Først i juni 1884 kunne Marineministeriet bifalde, at sideretnings- og ophejsningsapparatet godkendtes som opfyldende kontraktens bestemmelser," Ammunitionsophejsningen i TORDENSKJOLD udførtes ved
hjælp af en elevator, der krævede, at kanonen ved ladning var stillet langskibs. Ladestillingen i højden var for alle de nævnte, svære kanoner -2°.
I begyndelsen af 1890erne indførtes nye og forbedrede tårnsigter såvel i
de gamle panserbatterier LINDORi\ 1EN og GORM som i de tre barbettetårnskibe. Denne type tårnsigte bestod af en galge af metal, der ved hjælp
af en skyder kunne bevæges i siden, og en i højden bevægelig opsats samt af
en falk af stål. Galgen var anbragt ved tårnets eller skærmens mandehul, falken på tårntage t/skærmen 2 m fra opsatsens sigtekærv. Med dette sigte
kunne tårnkommandøren ved måling af vinklen mellem horisontalplanet
og sigtelinien til målet bestemme afstanden til mål på ret klos hold. I øvrigt
havde det samme funktion som det tidligere i panserbatterierne anvendte,
idet tårnkommandøren aflæste og videregav højderetningen til kanonkommandøren .
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SKJOLDs 9" 515 en: IiI1l/Jpslll' bag!tu!t!lialloll j Canets dreja å:». O/glll'l af Kirsten Yde-Andersen, TM).

Canets drejetå171aJfutage
Med panserbatteriet SKJOLD, der blev sat i vandet i 1896, vendte søværnet
tilbage til det pansrede drejet årn . der ydede en bedre beskyttelse af kanonen og betjeningsmandskabet end de åb ne barbette tårne. De tidligere omtalte ulemper ved drejetårninstallationen var omkring 1890 overvundet
gennem konstruktionsmæssige forbedringer. Medens den 9"/24 cm 515
ctr. bagladekanon leveredes af Krupp, indkøbtes tårn og affutage af den
franske våbeningeniør Gustave Canets (1846-1908) konstruktion fra det
franske firma Societe Anonyme des Forges & Chantiers de la Mediterranee
i Havre. T årnet var i SKJOLD anbragt forude i diametralplanet. Det var afbalanceret, således at systemets tyngdepunkt var sammenfaldende med omdrejningsaksen. Over panserdækket, var tårnet af oval form og pansret med
200 mm Harvey stål på inderhud af 2x25 mm stålplader. Det var lukket foroven af et hvælvet 50 mm tykt st åltag. der på højre side var forsynet med en
panserkuppel for tårnkommandøren. I kanon rummet stod affutagen , der
var flådens sidste slædeaffutage. Den var opbygget efter Vavasseurs princip
og bestod af en rapert, hvori kanonen hvilede med sine tappe, og en til tårngulvet fastboltet slæde. Rapertens vanger var udformet som bremsecylindre
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for de 2 indbyrdes forbundne bremser, der under rekylen var progressive.
Kanonen kunne rettes i højden med håndhjul fra såvel tårnkommandørens
plads som fra tårngulvet. Højderetningen var manuel. Affyringen foretoges
ved direkte aftræk af tårn kommandøren eller af kanonkommandøren.
Foruden de sædvanlige på kanonen anbragte sigternidler, fandtes der udfor tårnkommandørens plads et særligt tårnsigte, som var forbundet til kanonen uden at deltage i dennes rekyl. Under panseret var tårnet betydelig
indsnævret og af cylindrisk form. Tårnet var ved panserets underkant udstyret med en læderkrave, der skulle hindre vandindtrængning. Udenom
tårnet var der fra skibets bund omtrent op til panserdækket bygget en cirkulær, kegleformet brønd, der var snævrest for oven. Til overkant af denne
var fastboltet en bane for koniske ruller, der bar tårnet. Til at styre tårnet
fandtes tilsvarende lodrette ruller, der støttede sig til tårnbrøndens inderside. Tårnstamrnen endte forneden med en svær pivot, der hvilede i en til
skibets bund fastboltet hydraulisk bøsning, som tjente til at mindske trykket
på tårnets vandrette ruller og dermed til at lette tårnets drejning. Tårnets
drejning (baksning) kunne udføres ved hjælp af en elektromotor (300 · på
60 sekunder), der kontrolleredes fra tårnkommandørens plads, eller manuelt med 6 mand ved håndhjulene (300 · på ca. 4 minutter). Ammunitionsophejsning med en i tårnstamrnen kørende elevator kunne foretages
enten ved hjælp af elektricitet eller håndkraft. Ved brug af elektrisk kraft
kunne ophejsning finde sted på 31 og nedfart på 30 sekunder. Med 4 mand
i håndsvingene kunne ophejsning foretages på 40 sekunder. Kanonens ladestilling var med 2· depression i vilkårlig sideretning.

6. Ammunition
I løbet af perioden 1876-1895 fandt der på ammunitionsområdet en betydelig udvikling sted, dels for årsaget af praktiske erfaringer med de nykonstruerede skytstyper, dels som et led i bestræbelserne på at øge projektilernes begyndelseshastighed og virkning i målet, samtidig med at drivladningernes maximumstryk i kanonerne begrænsedes. Denne udvikling omfattede
såvel drivladningerne og sprængladningerne som projektil- og brandrørskonstruktionen. I årene omkring 1880 var det ikke mindst hyppigt forekommende granatsprængninger i de svære kanoners løb, der kom til at
præge udviklingen, og i slutningen af 1880erne begyndte forsøgene med
skydebomuld som højeksplosiv ladning i brisantgranater.

Sprængningsuheld ved det svære skyts
På HELGOLANDs andet togt i 1881, hvor der for første gang blev skudt
med sprængladte brandrørsgranater, sprang ved 2. skud en krudtladt gra-
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nat i løbet på den 12" 720 ctr. bagladekanon, og ved 10" 440 ctr. batteriet
sprængtes 4 af ialt 5 ladte granater i løbene, hvorved 3 af de 4 kanoner beskadigedes. Skaderne bestod væsentligst i, at riffelgangene blev revet op i
kanterne. Udbedring kunne gennemføres ved oprifling. Marineministeriets umiddelbare reaktion var at forbyde skydning i fredstid med ladte
granater i de større bagladekanoner. Fra udlandet søgtes indhentet nærmere oplysninger om tilsvarende uheld og de foranstaltninger, der var truffet
for at hindre gentagelse. Tøj mesterJessen var bl.a. i forbindelse med den britiske sprængstofekspert Captain Noble og med Krupp, og han aflagde sammen med underdirektør Tuxen besøg i England." Her havde man opnået
tilfredsstillende skyderesultater ved at benytte kubisk krudt (pebble powder) som sprængladning og anbringe dette i flonelsposer samt lakere granaterne indvendigt. Med andre ord anvende mindre brisant krudt og reducere varmeeffekten af dets gnidning mod granatsiden under udskuddet.
Den tyske marine havde allerede i 1877 og 1878 været ude for en række lignende uheld ved skydning med lange brandrørsgranater. På det tidspunkt
an tog tyskerne imidlertid, at der var tale om en konstruktionssvaghed ved
granaterne." Senere havde det tyske admiralitet opfordret Krupp til på regeringens bekostning at foretage forsøg for at finde midler til at forhindre
de utidige sprængninger. Krupp havde iværksat forsøg med foranstaltninger af samme art som de britiske, idet han var af den overbevisning, at granaternes sprængning i løbet ved de store begyndelseshastigheder skyldtes,
at sprængladningen antændtes ved stødet, n år projektilet sattes i bevægelse, og at opgaven m åtte være at finde frem til en krudtsort, der var
mindre stødfølsorn." Granatsprængningerne i HELGOLAND gik naturligvis ikke upåagtet hen herhjemme. Problemet debatteredes f.eks. ved folketingets debat om finanslov 1882-1883.'"' Efter at spørgsmålet om utidige granatsprængninger havde været behandlet i artilleri- og konstruktionskornmissionen, bestemte Marineministeriet ijanuar 1882 , at alle granater skulle
lakeres indvendig, at sprængladningerne i alle granater til baglaclekanoner
af det 5" og større kaliber samt til de 8, 9 og 10" forlade kanoner skulle tylcles i flonelsposer, og at granaternes hule rum skulle fyldes helt ud.
Endviclere bestemtes, at der i granater til bagladekanoner af kaliber over 6"
skulle anvendes kubisk krudt som sprængladning, indtil forsøg havde ført
til et mindre let antæncleligt sprængstof." Indtil cia havcle sprængladningerne bestået af hydraulisk presset krudt eller valsemøllekrudt. I november
1883 skulle hæren ogs å få problemer, idet en krudtgranat sprængtes i løbet
på en af søbefæstningens 35 ,5 cm kruppske kanoner under skydning mecl
en drivladning af sort prismatisk krudt.
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Det brune prismatiske krudt
Efter udviklingen af det relativt langsomt brændende prismatiske sortkrudt
P.P. C/75, som var specielt beregnet til 26 og 30,5 cm kanoner, fortsatte de
tyske krudtfabrikker, bl.a. Rottweil i Duneberg ved Hamburg der havde et
tæt samarbejde med Krupp, bestræbelserne på at fremstille et endnu langsommere brændende krudt, der ikke ved skud efterlod rester. I 1881 var
man n ået frem til det svovlfattige brune krudt, som bl.a. indeholdt rødkul ,
der var ufuldstændigt forkullet elletræ. Dette krudt, der bestod af 79% saltpeter, 3% svovl og 18% kul, blev som brunt prismatisk krudt (chokoladekrudt) brugt ved forsøgsskydning på Krupps skydeplads ved Meppen i 1882
og fik betegnelsen P.P. C/82. Det gav sammenlignet med det sorte prismatiske krudt en højere begyndelseshastighed ved mindre maksimum tryk i kanonen." Krupp fortsatte forsøgene i 1883 og anvendte som sprængladning
i granaterne grovkornet feltkanonkrudt. Herhjemme udtalte artillerikomiteen, at den, uden at turde fastslå en bestemt årsag til granatsprængningerne i de 14" kanoner, måtte mene, at en nedsættelse af gastrykket væsentligt ville forringe sandsynligheden for sådanne uheld. Kommisionen foreslog derfor, at der afholdtes skydeforsøg med brunt prismatisk krudt i lighed med de af Krupp gennemførte forsøg. Sådanne afholdtes i efteråret
1884 med søbefæstningens 35,5 cm skyts på Strickers batteri på Amager.
Det lykkedes her med drivladning af tysk brunt krudt at nedsætte maksimumtrykket i kanonen med ca. 500 atm. og samtidig opnå en højere begyndelseshastighed, uden at der forekom utidige granatsprængninger.
Desuden udvikledes mindre røg." Som sprængladning i granaterne anvendtes Krupps grove feltkanonkrudt. Artillerikomiteen og Generalinspektøren for Søartilleriet foreslog, at der ogs å til de af flådens kanoner, hvortil
der anvendtes ladning af prismatisk krudt, skulle benyttes brunt prismatisk
krudt ved skydning med brandrørsgranater, samt at der som sprængladning i granaterne til disse kanoner skulle anvendes Krupps grovkornede
kanonkrudt." Dette forslag tiltrådtes af Marinerninisteriet." Denne bestemmelse omfattede således de 14, 12 og 10" svære kanoner i TORDENSKJOLD
og HELGOlAt'\JD samt de 6" 95 ctr. bagladekanoner i FYEN.
Da fremstillingsmåden af det tyske brune prismatiske krudt var en hemmelighed, måtte man her i landet ved fabrikation af brunt krudt forsøge sig
frem. Dette skete under ledelse af den for sit rekylgevær og senere som
krigsminister kendte artillerikaptajn W.H.O.Madsen (1844-1917) og kemikeren, dr.phil. Haldor Topsøe, der i 1883-1886 udførte en række laboratorie- og skydeforsøg. Marineministeriet stillede en af sine nyeste kanoner,
den til FYENs dæksbatteri bestemte 6" 95 ctr. bagladekanon, til rådighed for
disse skydninger," Forsøgene førte til, at Frederiksværk Krudtværk blev i
stand til at fremstille et brunt prismatisk krudt af samme kvalitet som det ty-
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ske." Det brune prismatiske krudt var af samme dimensioner og form som
det sorte prismatiske krudt, d .v.s. 6-sidede ca. 25 mm høje prismer med
største tværmål 39,5 mm og en ca. 9 mm bred kanal på langs gennem prismet. I England indførtes også brunt prismatisk krudt af lignende sammensætning som det tyske under navnet "cocoa powder".
I marts 1887 blev den første leverance af brunt prismatisk krudt fra
Frederiksværk Krudtværk prøveskudt med den 6" 95 ctr. bagladekanon.
Dels blev der skudt med en krudtsort med en tæthed p å 1,80 beregnet til
det svære skyts, dels med krudt med en tæthed på 1,75 beregnet til skyts af
mindre kaliber," Senere fremstilledes også brunt prismatisk krudt med en
tæthed p å 1,70.
Drivladninger
I overenstemmelse med den ovenfor beskrevne udvikling på krudtområdet
var situationen i 1890erne den, at der til alle de kruppske bagladekanoner
som krigsladning anvendtes prismatisk krudt med undtagelse af den 5" 28
ctr., hvortil anvendtes sort kubisk krudt, og den 3" 10 ctr. bagladekanon,
hvortil anvendtes grovkornet feltkanonkrudt. Der anvendtes 3 forskellige
slags prismatisk krudt:

Sort prismatisk krudt til den 6" 95 ctr. bagladekanon M. 1882.
Dansk brunt prismatisk krudt af tæthed 1,86-1,70 til de 14", 12",
IO" 440 ctr., 8" 270 ctr., 6" 95 ctr. M. 1888,6" 80 ctr., 6" 70 ctr. og 5"
43 ctr. bagladekanoner.
Tysk brunt krudt til den IO" 554 ctr. samt til brandrørsgranat til
den IO" 440 ctr, bagladekanon.
Til øvelsesladning benyttedes ved de større kalibre (8" og opefter) sort prismatisk krudt, ved de mindre - bortset fra den 3" - kubisk krudt. Øvelsesladningerne vejede ca. det halve af krigsladningerne. De forskellige ladninger
var indesluttet i karduser af råsilkestof (amyatine) . Ved de større kalibre var
ladningerne fordelt på 2 ens karduser. Prismerne var i karduserne stablet i
lag, således at de cylindriske kanaler korresponderede med hinanden gennem hele ladningen. For at lette antændelsen af det brune krudt fandtes
omkring centeret af kardusens bund enkelte prismer af sort krudt.
Til forladeskytset anvendtes fremdeles sort kubisk krudt til de 8, 9 og IO"
kanoner og valsemøllekrudt til de mindre kalibre. Under panserforsøgsskydning med l stk. IO" armstrongsk forladekanon på Amager i foråret
1889 måltes usædvanligt høje og uregelmæssige tryk i kanonen. Der forekom endvidere 4 mundingssprængere, dog uden at kanonen beskadigedes.
Det blev derfor pålagt den fællesværns forsøgskommission at afholde skyd-

282

De kruppske bagladekanoners æra 1876-1895

ning med den IO" forladekanon med henblik på at fastsætte en passende
ny krudtsort til denne type skyts. I efteråret 1889 gennemførtes en sådan
forsøgsskydning med ladninger af sort og brunt prismatisk krudt samt grovkornet brunt krudt. Det viste sig imidlertid ikke muligt med nogen af disse
krudtsorter at opnå det ønskede resultat, en be gyndelseshastighed på 423
m /sek. og et tryk på ikke over 2800 atm. Under fortsatte forsøg konstateredes, at det meget høje tryk, der var forekommet ved skydning med kubisk
krudt, skyldtes, at forbrændingsrummet havde været for lille i forhold til ladningen. Ved anvendelse af en ladning af passende længde og ved kontrolleret ansætning af projektilet viste det sig muligt med en ladning på 32,5 kg
kubisk krudt at opnå den ønskede begyndelseshastighed, uden at trykket
oversteg de 2800 atm. Denne ladning reglementeredes derpå, og der indførtes til de 10" forladekanoner en sætterstage med en tværstang, der ved
ladning tog mod kanonens mundingsflade og derved sikrede, at projektilet
indførtes til det rette sted i løbet, og ladningsrummet derfor fik den rette
størrelse. Efter mundingssprængninger i kanonbådenes IO" kanoner i 1892
reduceredes ladningen til den IO" forladekanons brandrørsgranater,"

Fængrør
Til bagladekanonerne anvendtes indledningsvis til antændelse af drivladningen kobberfriktionsfængrør af samme konstruktion som de, der benyttedes til forladekanonerne. Da det imidlertid ved bagladekanonerne trods
forskellige foranstaltninger viste sig umuligt at undgå udstrømning af
krudtgas gennem fænghullet til stor ulempe for betjeningsmandskabet. forsøgtes i 1881 en ny konstruktion fra Krupp af friktionsfængrør, skruefriktionsfængrør. Disse blev skruet ind i fænghulstappen og lukkedes under
skuddet automatisk, hvorved udstrømning af krudtgas gennem fænghullet
hindredes. De var ligesom de tidligere anvendte friktionsfængrør forsynet
med en rivsats, der ved affyring af kanonen antændte en jagtkrudtladning,
som igen antændte drivladningen. Disse skruefriktionsfængrør, der var af
kobber eller stål, viste sig at fungere sikkert og stabilt. De havde dog i forhold til de almindelige friktionsfængrør den ulempe, at isætning og udtagning tog længere tid. De indførtes midt i 1880erne overalt til de kruppske
bagladekanoner med undtagelse af den 3" 10 ctr. bagladekanon, som først
senere - i 1891 - blev ændret til brug af skruefriktionsrør. Friktionsfængrørene anvendtes i resten af de kruppske bagladekanoners levetid.
Til korvetten/krydserfregatten FYENs 6" 70 ctr. batteriskyts og til krydserkorvetten VALKYRIENs 8" og 6" 95 ctr. kanoner anvendtes ved konvergerende
skydning elektriske fængrør, som muliggjorde samtidig affyring fra broen af
bredsiden. I FYEN forsøgtes i 1885 anvendt et kombineret af Søartilleriet konstrueret friktions og elektrisk fængrør. Dette fængrør viste sig imidlertid min-
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Projektilertil dm 14"/35 cm
bagladekanon. Fra venstre
panserbrydende projelitil af
stål, brandrorsgranat nfj ern,
gmn atkardæsk. (Tegnet af
K irs/1!11

Yde-Andersen, TM).

dre hensigtsmæssigt og opgaves samme år." De elektriske skruefængrør. der
derefter benyttedes, havde samme ydre form som skmefriktionsfængrørene,
således at de kunne anvendes om hinanden. Påtændingen skete ved, at en
meget tynd platintråd af den elektriske strøm bragtes til at gløde og antændte en let fængelig sats, som igen antændte rørets lille krudtladning.
Disse fængrør anven d tes til 1903.
Brandrørsgranaler

Til alle de kruppske bagladekanoner fandtes brandrørsgranater beregnet til
beskydning af ubeskyttede og let beskyttede skibe og fartøjer samt de svagt
beskyttede dele af panserskibe. Indtil midten af 1880erne anskaffedes til
alle kalibre granater af støbejern. I 1884 indførtes stålgranater til den 6" 95
ctr. bagladekanon, og fra 1889 reglementeredes stålgranater til alt det
svære bagladeskyts (8"-14"). Stålgranaterne havde bl.a. den fordel, at granatens hulrum kunne gøres større på grund af det stærkere materiale, således at der blev plads til en større sprængladning. Til projektilernes føring
og centrering, under udfarten gennem løbet fandtes bagtil et kobberføringsbælte og fortil en kobbercentreringsring, der på nyere projektiler
erstattedes af et centreringsbælte af projektilets materiale og i et med dette.
I spidsen fandtes brandrørshullet, hvorigennem sprængladningen indførtes, og hvori en brandrørsbøsning og et brandrør kunne iskrues. For at re-
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dueere risikoen for utidig sprængning blev hulrummet som ovenfor anført
lakeret og sprængladningen indført i lange flonelsposer, der ved sammenbinding deltes i flere mindre pølser, som stuvedes fast sammen i det helt
fyldte hulrum. På grundlag af Krupps foreløbige forsøgsresultater indførtes
i 1885 tysk grovkornet feltkanonkrudt som sprængladning i de 6" 95 ctr.,
10", 12" og 14" bagladekanoner i stedet for kubisk krudt." Efter at Krupp
havde udviklet et særligt vanskeligt antændeligt sprængladningskrudt bestående af 6-10 mm store korn af uregelmæssig form, erstattede dette fra
1887 sprængladningerne af grovkornet feltkanonkrudt. "
Skydeforsøg med krudtladte brandrørsgranater fra panserbatteriet ROLF
KRAKE mod den udrangerede panserfregat PEDER SKRAM i 1890 og 1891
førte til udsendelse af nye bestemmelser for ladning af brandrørsgranater."
Af særlig interesse i denne forbindelse var instruksen for fyldning af brandrørsgranater til bagladekanoner og hurtigskydende kanoner over det 3" (87
mm) kaliber samt til den IO" forladekanon . Sprængladningen skulle fremdeles indesluttes i flonelsposer; men oven på hvert lag poser nedhældtes
løst jagtkrudt og melkrudt. Formålet med dette var at sikre en effektiv
sprængvirkning ved anslaget mod målet. I brandrørsgranater til den 3" bagladekanon samt øvrige forladekanoner nedhældtes krudtet løst i granatens
hulrum. Der reglementeredes følgende krudtsorter:
Bagladekanoner fra 6" 95 etr. og opefter:
Særligt sprængladningskrudt.
Grovkornet feltkanonkrudt.
Øvrige bagladekanoner over 3" (87 mm):
3" bagladekanoner samt alle forlaclekanoner:
Hydraulisk pressekrudt.
Efter mundingssprængninger i kanonbådenes 10" forladekanoner i 1892 bestemtes det, at ifyldning af løst krudt til forladekanonernes IO" granater
skulle bortfalde, og at der som sprængladning skulle anvendes særligt
sprængladningskrudt."

PansergranaterI-projektiler
Der anvendtes pansergranater til alle de kruppske bagladekanoner bortset
fra den 3" 10 etr. kanon. Til de tidligst anskaffede kanoner, d.v.s. til
INGOLFs 6" 80 ctr. HELGOLANDs 12", 10" og 5"28 etr. og FYENs 6" 70 etr.
bagladekanoner indførtes indledningsvis pansergranater af hårdtstøbt jern
efter Pallisers system. Det var i princippet samme slags pansergranat, der i
samme periode (1878) indførtes til den armstrongske 10" forladekanon.
Denne type granat havde vist sig at være en nærligt lige så effektiv panserbryder som stålgranaten, sålænge der blev skudt mod det bløde smedejernspanser. Med indførelsen af det langt hårdere stål- og compoundpanser
kom den h årdtstøbte jerngranat imidlertid til kort, hvilket f.eks . havde vist
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sig under panserforsøgene på Amager i 1884, hvor der skudt mod 9" compoundplader fra forskellige fabrikanter, og i 1885, da der afholdtes prøveskydning mod compoundplader til panserskibet IVER HVITFELDT. På
dette tidspunkt var der allerede fra Krupp leveret et begrænset antal panserstålgranater til de 12", l O" og 6" 95 ctr, bagladekanoner. Efter forslag fra
artiIlerikomiteen anskaffedes derefter udelukkende panserbrydende projektiler af smedet, hærdet stål fra Krupp. Panserprojektilerne, hvis hårde
forpart ikke tillod nedskæring til kobbercentreringsbælte, havde alle et
centreringsbælte af projektilets materiale i et med dette. Bagude havde de
ligesom brandrørsgranaterne et føringsbælte af kobber. I det lille pæreformede hulrum var der indledningsvis placeret en sprængladning af sortkrudt af samme sort, som anvendtes i brandrørsgranaterne. D.v.s. hydraulisk presset krudt indtil 1882, derpå til 1885 kubisk krudt og endelig 18861888 tysk grovkornet feltkanonkrudt. Hertil fandtes intet brandrør, idet det
forudsattes at sprængladningen antændtes af varmeudviklingen ved anslaget mod m ålet. I 1887 påpegede artiIlerikomiteen , at sprængladningen i
pansergranaterne ikke alene var unyttig, men kunne være direkte skadelig,
idet den bidrog til projektilets sønderdeling, før dets levende kraft var udnyttet til p åvirkning af panseret. Komiteen foreslog derfor, at sprængladning i pansergranater afskaffedes i søværnet, ligesom det var sket i Tyskland
og Rusland." Det bestemtes derefter, at der fremtidig ikke skulle anvendes
sprængladninger i flådens panserbrydende granater,"
Som tidligere anført havde Marineministeriet i den første halvdel af
1880erne forgæves forsøgt at opnå bevilling til udskiftning af det svære forladeskyts i bl.a. ODIN og GORM. For dog at opnå en forbedring af disse og
andre skibes slagkraft overfor de moderne, hårde pansertyper indførtes i
1888 pansergranater af stål fra Krupp til de 10" forladekanoner," De leveredes med en lille sprængladning, som imidlertid udtoges kort efter modtagelsen i overensstemmelse med ovennævnte bestemmelse. Samtidig udgik de massive projektiler af svensk kanonjern af krigsbeholdningen.
Granatkardæsker
Granatkardæsken ogs å benævnt shrapnel havde været kendt i mange år. I
1868 havde flåden som tidligere anført opgivet at anvende de granatkardæsker, der var anskaffet til de armstrongske 8" riflede foriadekanoner,
bl.a. på grund af de da eksisterende tidsbrandrørs unøjagtighed. Fra midten af 1870erne fik denne projektiltype ny aktualitet, da den tyske flåde eksperimenterede med skydning med granatkardæsker fra skyts af kalibre fra
15-21 cm som et forsvarsrniddel mod den nye trussel, torpedobåden med
selvvirkende torpedoer, der netop var fremkommet i denne periode. Også
herhjemme fattedes der igen interesse for granatkardæsken. I forbindelse
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med behandlingen af generalrapporten fra panserbatteriet HELGOLANDs
første togt 1879 udtalte artilleri- og konstruktionskommissionen således, at
"en mindre forsyning med granatkardæsker ville kunne finde god anvendelse, navnlig mod torpedob åde". " Dette gav dog ikke umiddelbart anledning til indførelse/genindførelse i søværnet af granatkardæsker. Fornyede
overvejelser i 1884 under indtryk af skydeforsøg i England og hos Krupp
førte imidlertid til indkøb hos sidstnævnte af 20 stk. 5"/12 cm og 20 stk.
6"/15 cm granatkardæsker af stål. I september 1886 afholdtes med 5" 28
ctr. og 6" 95 ctr. bagladekanoner forsøgsskydning p å Amager med granatkardæsk mod en torpedobådsskive, der i form og modstandsevne repræsenterede forenden af en torpedobåd af 1. klasse." Endvidere gennemførtes i
sommeren 1887 med l stk. 5" 28 ctr. bagladekanon fra TORDENSKJOLD
skydning i Sundet mod en torpedob ådsskive ." Da disse forsøg dels ikke
havde givet tilstrækkelig erfaring om den praktiske anvendelse af granatkardæsker, dels kun var foretaget med mindre kalibre, gennemførtes p å
HELGOLANDs sommertogt i 1888 forsøg med 10" granatkardæsker," Disse
forsøg viste, at granatkardæskernes virkning mod torpedobåde på korte afstande m åtte anses for gunstig. Da der var forekommet et par løbsprængere,
gennemførtes fornyede forsøg med forbedrede granatkardæsker til den 10"
440 ctr. bagladekanon i juni 1889. Der indkøbtes derefter granatkardæsker
til alle de kruppske bagladekanoner med undtagelse af den 3"10 ctr. kanon.
Granatkardæskerne var af stål efter Kru p p s konstruktion. Deres hule rum
var fyldt med stålkugler omstøbt med harpiks, hvis antal og vægt varierede
med kaliberet fra 30 stk. a 130 g ved den 5" til 430 stk. a 300 g ved den 14"
bagladekanon. Granaterne var forsynet med en sprængladning af tysk
sprængladningskrudt, der vejede 1/ l 00 del af granatens vægt og an tændtes
af Krupps dobbeltvirkende brandrør. Når granatens sprængladning antændtes slyngedes kugler/segmenter og granatstumper i en kegleformet
byge fremefter. Samtidig med indførelsen af granatkardæsker til de kruppske bagladekanoner reglementeredes atter de gamle armstrongske granatkardæsker til de 8" riflede forladekanoner.
Brandrør
I løbet af åren e 1875-1876 gennemførtes med flådens riflede forladekanoner en række skydeforsøg med Nieuwenhuis perkussions/anslagsbrandrør,
som førte til, at Marineministeriet i februar 1878 bestemte, at der til alt forladeskyts af mindre kaliber end 10" fra hærens laboratorium skulle bestilles
3000 stk. brandrør af denne type til erstatning af de hidtil benyttede
træbrandrør. Til de l O" forladekanoner anskaffedes fortsat Pettmans perkussionsbrandrør fra Arrnstrong." Nieuwenhuis brandrør bestod af et helt
gennemboret messingrør, som var skrueskåret til granatspidsens brandhul

Ammunition

287

Brandrorafmodellerne 1875
lil uenstre og 1891 lil højre.
(Tegnet af Kirsten YdeAndersen, TiH).

og forsynet med en modificeret løs Remington geværpatron , som ved anslag mod målet bragte granatens sprængladning til eksplosion. Brandrøret
iskruedes før ladning; men patronen isattes først i kanonens munding. I
sommeren 1877 sprængtes en granat med isat Nieuwenhuis brandrør i en
24 pds. 50 ctr. forladekanon under skydning fra fregatten jYLLLAND. Da
der ikke tidligere var forekommet mundingssprængere med granater forsynet med dette brandrør, antoges det, at dette uheld skyldtes, at patronen
ikke havde været sat helt på plads i brandrøret, og ved efterfølgende skydninger funktionerede denne type brandrør tilfredstillende. Under skydeøvelser fra fregatten SJÆLLAND i 1879 sprængtes imidlertid en 24 pds. kanon på samme måde, og ud af 100 skud forekom 15 mundingssprængere.
Derefter blev røret modificeret, idet der over patronen iskruedes en messingprop. De ændrede rør blev medgivet JYLLAND i 1880; men atter forekom der et stort antal mundingssprængere." Samme år blev det i hæren i
1875 indførte Budins perkussionsbrandrør prøveskudt med tilfredsstillende resultat i øvelseseskadren. Marineministeriet bestemte herefter, at
Nieuwenhuis brandrøret snarest muligt skulle erstattes af Budins brandrør," der var opkaldt efter rørets franske konstruktør.
Med henblik på at begrænse antallet af forskellige typer brandrør fastsattes, at der til såvel for som bagladekanoner af samtlige kalibre fra 3" til 8"
skulle anvendes Budins brandrør og til de 9"-14" kanoner Krupps brandrør.
Som en overgangsforanstaltning skulle Pettmans brandrør til de 9" og 10"
armstrongske forlade kanoner dog bevares. Dette brandrør, der ved skydeforsøgene mod panserskibet PEDER SKRAM i 1891 gav gode resultater, bevare-
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Krupps perkussionsbrandroi;

a. løberen, b. metalcdinderen,
c. satsskruen. (Haandbog i
Soartilleriets MatetieI1903).

des i resten af disse kanoners levetid og udgik først af reglementet i 1905. Til
de opriflede 5 W' forladekanoner genindførtes det gamle træbrandrør."
Budins brandrør, der fra 1880 benævntes perkussionsbrandrør af model
1875, gav også i første omgang anledning til vanskeligheder. I 1881 forekom således i JYLLAND 4 mundingssprængere ved 6" batteriet. Årsagen
antoges at være, at brandrøret under udfarten i kanonen løsnede sig.
Indførelse af en stoppeskrue løste dette problem. Ved forsøgsskydningen
mod PEDER SKRAM i 1891, der bl.a. havde til formål at undersøge funktioneringen af de til flådens granater reglementerede brandrør, viste det sig,
af brandrørene af model 1875 var mindre egnede til beskydning af skibsmål, idet de ved anslag enten funktionerede for sent eller slet ikke. Efter en
modifikation af brandrørene opnåedes imidlertid gode resultater. Det modificerede brandrør reglementeredes derefter med betegnelsen anslagsbrandrør M 1891. xli Brandrør M 1875 bestod af et cylindrisk metalrør, der
foroven havde et hoved, som var skrueskåret til granatspidsens brandhul.
Centralt i røret og stående på bunden fandtes en løber med perkussionssats og tændladning af jagtkrudt. Brandrøret lukkedes foroven af en metalskrue på hvis nederste del, der fandtes en perkussionsspids (perkutør). I
hvilestilling holdtes løberen på plads af en sikkerhedsfjeder. Ved skudafgang armeredes røret, ved at sikkerhedsfjederen pressedes ud. Løberen blev
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Krupps dobbeltvirkende brandnn; a. rorlegrmet, b. satsringen. c. tændskruen. d. underlagsringen.
e. rørlågel. (Haandbog i Soartillenets MalerirlI903).

derved fri, og ville ved anslag fare frem og slå perkussionssatsen op i perkutøren. Herved bragtes granatens sprængladning til eksplosion, idet ilden fra
tændladningen ville slå gennem et hul i brandrørets bund. Ved ombygningen til brandrør M 1891 var der ligesom i Krupps brandrør byttet om på disse
funktioner, idet perkurøren var placeret på løberen, medens brandrøret foroven lukkedes af en satsskrue, hvori der forneden var anbragt en tændhætte. Ved anslag ville ilden fra denne slå gennem løberen og hullet i brandrørets bund til en krudtcylinder forneden i brandrørsbøsningen og videre til
sprængladningen. Brandrørene var fra laboratoriet isat i klargjort stand.
Krupps perkussionsbrandrør, der som nævnt anvendtes til de svære kruppske bagladekanoner af kalibre fra 9" og opefter samt til VALKYRIENs 8" kanoner, bestod ligeledes af et i granatspidsen iskruet metalrør med fast
bund. Røret fastholdtes i brandhullet af en skrue, i hvis midte en satsskrue
var isat. I røret fandtes en løber med perkutør. Røret funktionerede som
ovenfor beskrevet, idet løberen med perkutør ved anslag løb frem mod satsskruen. Satsskruen isattes umiddelbart før ladning. Til SKJOLDs 9" bagladekanon fandtes en modificeret udgave af dette brandrør. Såvel Krupps som
Budins brandrør hørte på grund af løberfunktionen til kategorien inertibrandrør.
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Til bagladekanonernes granatkardæsker anvendtes Krupps dobbeltvirkende brandrør, der kunne funktionere dels som tidsrør, dels som perkussionsrør. Det var ligesom det tidligere omtalte armstrongske tidsbrandrør
et satsbrandrør. En ringformet langsomt brændende sats antændtes i skudøjeblikket af en konkussionsmekanisme, der bestod af en løber med tændhætte, som ved granatens acceleration slog bagud mod en perkutør, Satsen
var anbragt i en drejelig satsring. Afhængig af dennes indstilling (ternpering) ville en større eller mindre del af satsen brænde, før ilden n åede
mundingen af en ildkanal, der førte ned til rørets krudtladning, som ville
bringe granatens sprængladning til eksplosion efter det indstillede tidsforløb. Brandrøret var endvidere forsynet med en inertianordning bestående
af en fastsiddende perkutør og en løber med tændhætte, der i hvilestilling
holdtes på plads af en sikkerhedsfjeder. Ved skudafgang armeredes denne
mekanisme og funktionerede ved anslag på samme måde som de ovenfor
omtalte perkussionsbrandrør, såfremt rørets tidsmekanisme ikke forinden
havde virket. Om bord opbevaredes granatkardæskerne med iskruet brandrør. Tændskruen isattes dog først umiddelbart før ladning.
Alle de ovenfor beskrevne brandrør benævntes på grund af deres placering i granatspidsen som mundingsbrandrør.

7. Forsøg med højeksplosive stoffer
Fra be gyndelsen af 1880erne afholdtes i mange lande forsøg med henblik
på at finde frem til en sprængladning til granater, der havde en kraftigere
effekt end det sorte krudt. Både i Tyskland, Rusland og England eksperimenteredes med skydebomuld."

Skydebomuld
I 1845 havde professor i kemi ved Basels universitet Christian Friedrich Schonbein (1799-1868) fremstillet et nyt sprængstof, skydebomuld (nitrocellulose). Han havde opdaget, at almindelig bomuld (cellulose), bliver eksplosivt, når den behandles med koncenterert saltpetersyre (nitreres). Interessen
for dette nye sprængstof var stor. Overalt i Europa afholdtes skydeforsøg, der
viste det nye krudts klare overlegenhed i forhold til det hidtil benyttede
sortkrudt. Som drivladning i kanonerne udviklede det langt større kraft og
mindre forurening. Samtidig havde skydebomulden den fordel, at den
næsten ikke udviklede røg. Der var derfor en almindelig forventning om, at
det nu var lykkedes at udvikle et sprængstof, som kunne erstatte sortkrudtet
både som drivladning og som sprængladning i granaterne. I Danmark
iværksatte landartilleriet allerede i 1846 forsøg med dette "exploderende
bomuld" dels som sprængladning i 24 pds. granater, dels som dri vladning i
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anvendles til skydeforsøgJra ROU' KRAKE. (Tegne: afLon e

en glatløbet 6 pds. feltkanon. l flere lande anlagdes skydebomuldsfabrikker; men snart kom skuffelserne, og begejstringen kølnedes. Det viste sig
bl.a., at datidens skydebomuld ikke var tilstrækkeligt lagringsbestandigt.
Efter flere alvorlige eksplosionsulykker i fabrikker, og i magasiner og krigsskibe, hvor der fandtes lagre af skydebomuld, opgaves fremstilling og brug
af skydebomuld. Omkring 1870 opdagede den britiske kemiker, professor
Sir Frederick Able (1827-1901), at årsagen til bomuldskrudtets manglende
stabilitet væsentligst var forureninger i stoffet, navnlig syrerester, som det
trods omhyggelig udvaskning ikke var lykkedes at fjerne fra bomulden.
Han indførte derfor en sønderdeling af bomulden og gav skydebomulden
større tæthed ved sammenpresning. Abels medarbejder Edwin Brown opdagede, at gennemfugtet skydebomuld kun i ringe omfang påvirkedes af
stød og slag og var ufølsomt overfor antændingsforsøg. Ved hjælp af en
knaldkviksølvhætte og en tændladning af tør skydebomuld kunne den våde
bomuld imidlertid bringes til eksplosion. l 1875 kunne Abel derfor foreslå,
at sortkrudtet erstattedes af våd skydebomuld som sprængladning i granater. Herfra og til praktisk anvendelse af skydebomulden som sprængstof var
der dog et langt skridt."
Flådens forsøg med sprængladninger afskydebomuld

I maj 1888 henledte Krupps herværende repræsentant, oberstløjtnant Mullertz, Søtøjmesterens opmærksomhed på, at skydebomuld efter Krupps opfattelse måtte anses for det bedste af de forskellige sprængstoffer, n år der
fordredes et mere brisant sprængstof end sortkrudt. Fabrikken Wolff & Co. i

292

De kruppske bagladekanoners æra 1876-1895

Walsrode ved Bremen, der ved egne forsøg havde studeret anvendeligheden
af skydebomuld som sprængladning i granater, kunne levere dette sprængstof, og Krupp kunne levere stålgranater beregnet hertil. Det danske landartilleri havde på dette tidspunkt afholdt indledende skydeforsøg med skydebomuldsladte granater udskudt fra en 4 pds. (3") riflet forladekanon. Disse
forsøg havde vist, at den i brandrør M. 1875 indeholdte krudtladning ikke
var tilstrækkelig til at antænde tændladningen af tørt skydebomuld, hvorfor der var indført en knaldkviksølvpatron. Man kunne imidlertid ikke
komme videre med forsøgene, da der savnedes en egnet skydeplads." Året
efter etableredes en skydeplads ved Tisvilde, hvor landartilleriet kunne
gennemføre de ønskede skydninger.
I juli 1888 bad Marineministeriet chefen for Orlogsværftet udtale sig om
evt. indkøb af en mindre portion skydebomuld fra Wolff & Co. og påbegyndelse af skydeforsøg fra ROLF KRAKE.!lO Søtøjmester Schwanenfliigel aflagde
derfor i august samme år besøg hos Wolff & Co . ved Walsrode for at sætte sig
ind i spørgsmålet om anvendelse af skydebomuld som granatsprængladning.
Der brugtes skydebomuld med 20-25% fugtighed. Tænding skete ved hjælp
af en knaldkviksølvhætte, der bragte en patron med tør skydebomuldsforladning til detonation. Der anvendtes et af fabrikkens administrerende direktør
Forster konstrueret brandrør, som fandtes både som mundings- og som
bundbrandrør. Efter hjemkomsten foreslog Søtøjmesteren forsøg afholdt
med den 6" 80 ctr. kruppske bagladekanon, og at der hertil anskaffedes granater fra Krupp samt skydebomuld og brandrør fra Wolff & CO.!!I
På finansloven afsattes et beløb på 20.000 kr. til skydeforsøg med granater
ladet med stærkt eksplosive stoffer, og i september 1889 afholdtes i Sundet
skydning fra panserbatteriet ROLF KRAKE, der havde 1 stk. 6" 80 ctr. bagladekanon monteret i det forreste tårn. Den udrangerede panserfregat PEDER SKRAM anvendtes som mål. Der blev dels skudt 77 skud med uladte
granater til afprøvning af Forsters brandrør, dels 30 skud med skydebomuldsladte granater til undersøgelse af sprængstoffets sikkerhed. Under
disse skydninger forekom en mundingssprænger og et par granatsprængninger i kanonløb. Derefter gennemførtes på Amager sprængningsforsøg i
brønd for undersøgelse af sikkerhed mod detonation af knaldkvikølvhætten i bundbrandrøret ved skudafgivelse. Det var den til forsøget nedsatte
kommissions opfattelse, at forsøgene havde vist, at den fugtige skydebomuld i kornet form efter al sandsynlighed ydede sikkerhed mod selveksplosion ved skud med tryk i kanonen på indtil 2500 atm., samt at en ved kommissionens foranledning modificeret udgave af Forsters mundingsbrandrør
synes sikkert indtil 2500 atm. Der mentes dog at være behov for større
skudantal for at fastslå sikkerheden, som i øvrigt ønskedes øget til 2900
atm .. Det havde ikke vist sig muligt at undersøge bundbrandrørets sikker-
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hed under udskydning på grund af for svage støbejernsgranater og for
svære pansergranater. Kommissionen foreslog derfor anskaffelse af specielle forsøgsgranater og fortsatte forsøg. Endvidere påpegedes, at forsøgene
ogs å havde vist, at skydebomulden langt overgik sortkrudtet i virkning."
Året efter - i 1890 - fortsattes forsøgsvirksomheden. l løbet af foråret gennemførtes fornyede prøvesprængninger i brønd, hvorefter der på Amager
blev afgivet 149 skud med tomme granater med isatte brandrør. Rørene
funktionerede korrekt i nedslaget; men der forekom 5 utidige sprængninger med mundingsbrandrør og 2 med bundbrandrør. Da der i alle disse
tilfælde var tale om skud med tryk over 2700 atm . konkluderedes, at
Forsters bundbrandrør ydede sikkerhed mod antændelse af den fugtige
skydebomuld i skudøjeblikket ved udskydning under moderat tryk. I september 1890 fortsattes med skydning med den 6" 80 ctr, bagladekanon fra
ROLF KRAKE mod PEDER SKRAM. Resultatet var skuffende. Sammenholdes forsøgene på Amager med skydningen fra ROLF KRAKE forekom
ved 111 skud med mundingsbrandrør 10 og ved 65 skud med bundbrandrør 2 utidige sprængninger. Samtidig oplevedes svigtende sprængning ved
anslag mod målet. Der herskede fremdeles tvivl såvel om den af tør skydebomuld sammensatte tændpatrons sikkerhed mod selvantændelse i skudøjeblikket som om brandrørenes og tændladningernes funktionering.
Kommissionen konkluderede, at det næppe ville være muligt at opnå det
oprindeligt ønskede, at anvende granater med brisant sprængladning under stor udskydningshastighed og højt tryk. Vejen frem kunne være at nøjes
med udskydning med moderat hastighed og tryk . Dette ville nok begrænse
rækningen , men fremdeles muliggøre udnyttelsen af skydebomuldens
store sprængkraft. Der fremsattes derfor forslag om fortsatte forsøg med
henblik på at n å frem til en pålidelig antændelse og eksplosion ."
I december 1891 var Søartilleriet klar med modificerede brandrør, som
med øjensynligt godt resultat udsattes for sprængningsforsøg. Efterfølgende blev der i marts 1892 afholdt skydning på Amager med den 6" 80
ctr. bagladekanon for at kontrollere brandrørene. Der afgaves uden problemer 50 skud med bundbrandrør i tomme granater. Derefter blev der stadig med tomme granater - skudt med mundingsbrandrør, og forsøgsvis
øgedes drivladningen for at opnå højere tryk i kanonen. Det resulterede i 8
utidige sprængninger, heraf de 6 i kanonens løb. Nok en gang måtte kommissionen erkende, at problemerne ikke var løst. Henset til de betydelige
udgifter en evt. fortsættelse af forsøgene ville medføre, kunne man ikke
ubetinget anbefale en sådan, men måtte indskrænke sig til at henstille sagen til ministeriets afgørelse."
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Værnsfælles forsøg med skydebomuld
Marineministeriet tog ikke umiddelbart stilling til, hvad der videre skulle
ske. Hæren fortsatte sine forsøgsskydninger på skydepladsen ved Tisvilde. I
november 1892 foreslog artillerigeneralen /Generalinspektøren for SøartillerietJ.Linnemann, at landartilleriet og søartilleriet i fællesskab afholdt
forsøg for om muligt at få tilvejebragt praktisk brugelige brisantgranater til
søartilleriets og kystartilleriets 15 og 17 cm kanoner. Krigs- og Marineministerierne tiltrådte dette forslag. Det var tanken , at skydningerne skulle udføres med flådens 6" 95 ctr. bagladekanon (15 cm L/35) fra FYEN og søbefæstningens 17 cm bagladekanoner fra Prøvestenen. Søtøjmesteren var
enig. Han foreslog dog, at forsøgsprogrammet udvidedes til at omfatte
både pansergranater og brandrørsgranater. Det blev pålagt artilleriets konstruktions- og forsøgsafdeling og Søtøjmesteren i forening at udarbejde forslag til program."
Efter at der i løbet af sommeren 1893 af de to værn var udført en række
sprængningsforsøg med 6"/15 cm granater med sprængladning af skydebomuld, bestemtes det, at der inden forsøgsskydeprogrammet gennemførtes, skulle afholdes et forsøg med sprængning af skydebomuldsladte granater i løbet på en kanon, for at man kunne få klarhed over, om kanonen
kunne tåle en granatsprængning i løbet. Marineministeriet bifaldt dette og
bestemte, at forsøget skulle afholdes med den 6" 80 ctr. bagladekanon
(nr.l ), der havde været anvendt ved de tidligere forsøg med skydebomuld."
Den 22/09 1893 gennemførtes prøvesprængningen med granat ladet med
parafineret skydebomuld på skydepladsen ved Tisvilde. Kanonen sprængtes ikke; men løbet blev svært beskadiget. Forsøget viste således, at kanonen
kunne udholde sprængningen , men blev gjort ubrugelig."
Konstruktions- og forsøgsafdelingen og Søtøjmesteren foreslog derpå, at
der gennemførtes brandrørsprøver med flådens 6" 95 ctr, og landartilleriets 17 cm L/40 og L/30 bagladekanoner, idet flådens bundbrandrør anvendtes til alle kanoner. Forudsat tilfredsstillende udfald af brandrørsprøverne skulle der gennemføres skydninger med sprængladte granater
dels for at undersøge, om sprængladningerne kunne tåle udskydningen,
dels for at undersøge virkningen i målet. Krigsministeriet og Marineministeriet gav deres samtykke til, at fællesforsøget udførtes som foreslået,
idet dog Marineministeriet tog det forbehold, at skydningerne med de
fuldt apterede granater kun skulle bringes til udførelse, såfremt brandrørsprøverne og skydningen med 10 halvpansergranater med sprængladning,
men uden brandrør fra de 17 cm L/40 kanoner, forløb tilfredsstilllende."
Senere samme måned oplyste tøjmesteren. at Krupps artilleristiske direktør under et nyligt besøg af Søtøjmesteren havde udtalt: "At efter de erfa-
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6 " 95 cu: !Jag!ade!{(l II Oll, som anv endtes ued de uæmsfælles skydeforsag med skydebomuld.
(71'gllel af Kirsten Yde-Andersen, TM).

M((I i1l1'11S

ringer, de havde i fabrikken, ville man ikke kunne forvente at opn å pålidelige resultater med skydebomuld som sprængladning i granater, idet den til
ladningens eksplosion nødvendige tændpatron af tør skydebomuld i høj
grad var udsat for utidig antændelse, såsnart trykket i kanonen overskred
en vis størrelse. I modsætning hertil anså direktøren pikrinsyre som et fuldt
pålideligt sprængstof til granaterne". Disse bemærkninger stemte for skydebomuldens vedkommende overens med Søartilleriets egne erfaringer. Søtøjmesteren henstillede del-for til generalinspektøren , at forsøgsprogrammet blev taget op til nærmere drøftelse."
Landartilleriet afholdt på det tidspunkt forsøg med sprængladninger af
ekrasit (pikrinsyre) , og i december 1893 gennemførte forsøgskommissionen et vellykket forsøg med flådens bundbrandrør med tændladning af
ekrasit i stedet for tør skydebomuld. Konstruktions- og forsøgsafdelingen
og Søtøjmesteren foreslog derpå, at der til de kommende forsøgsskydninger skulle anvendes tændpatroner af presset pikrinsyre i stedet for tør skydebomuld. Derimod nærede man efter de sparsomme oplysninger, der på det
tidspunkt forel å, betænkelighed ved at foresl å skridtet taget fuldt ud og erstatte sprængladningerne af skydebomuld med pikrinsyre. Der fremsattes
forslag om sprængningsforsøg i brønd af 6 granater forsynet med flådens
bundbrandrør med tændladning af pikrinsyre og med sprængladning af
skydebomuld. Dette tiltrådte artillerigeneralen. ''"
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Da det i løbet af de følgende måneder lykkedes at konstruere et arrangement for tændladning af pikrinsyre, der virkede tilfredsstillende, foresloges
prøveskydningerne udført med brandrør med tændladning af ekrasit (pikrinsyre) i granater uden sprængladning.!" En skydning p å 100 skud fra flådens 6" 95 ctr. bagladekanon gennemførtes på Amager og forløb i enhver
henseende heldigt.:'" Med søbefæstningens 17 cm stålkanon blev der også
afgivet 70 skud uden nogen utidig sprængning, hvorfor der på Prøvestenen
iværksattes skydning med sprængladte granater. Af la planlagte skud med
halvpansergranater med sprængladning af skydebomuld, men uden brandrør blev dog kun de 8 affyret, da den 8. granat sprang fo ran mundingen. Dette
medførte, at forsøget blev afbrudt, idet det måtte antages, at skydebomulden
var årsag til sprængningen. lill Marineministeriet bestemte i overensstemmelse
med det tidligere nævnte forbehold, at skydeforsøgene fra forsøgsskibet
ROLF KRAKE skulle udsættes indtil videre. UH Dermed opgav søværnet at anvende skydebomuld som sprængladning i granater. Skydebomulden fandt
imidlertid anvendelse som sprængladning i miner og torpedoer.

8. Bagladekanonernes anvendelse
Den taktiske anvendelse
Efter søslaget ved Lissa i 1866, hvor vædderstødet blev anset for at have været
det afgørende momen t, knæsattes en taktik, hvor vædderen altid skulle
være vendt mod fjenden. Der stilledes spørgsmål om værdien af den klassiske kølvandsorden , som i et vist omfang afløstes af formationer i flere kolonner og af gruppevis optræden med de enkelte grupper formeret i diamant- eller vinkelformation. Ved møde mellem flådestyrker forventedes
passager på klos hold efterfulgt af melee. Indførelsen af bagladeskyts medførte ikke umiddelbart væsentlige ændringer i taktik og skydernetoder. I
midten af 1870erne kom Whiteheads selvbevægende torpedo til. Dens ydeevne var i begyndelsen begrænset til en skudafstand på få hundrede meter
og en fart af 9 knob. Indledningsvis installeredes torpedoerne i panserskibene, idet de betragtedes som en forlænget vædder; men snart udvikledes
det særlige torpedobådsvåben, som er beskrevet i næste kapitel. Bagladekanonerne havde ligesom forladekanonerne primitive sigternidler, og de ældre bagladekanoners affutager var lige så tungt h åndterlige som de nyere
forladekanoners. Dertil kom den fremdeles lave skudhastighed. Alle disse
faktorer samt indførelsen af forbedret panser medførte, at skibsartilleriet
for at opnå den fornødne træfsikkerhed og effekt i målet stadig forventedes
anvendt på små afstande - på klos hold. Omkring 1876 anså man i Tyskland,
at det kun under meget gunstige omstændigheder ville være muligt at
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engagere et panserskib på 600-800 m med panserbrydende ammunition,
og at skydningen snarere burde finde sted p å 300-400 m. Skydning med
brandrørsgranat mod træskibe kunne gennemføres på større afstand, da
selv få træffere eller endog en enkelt træffer kunne forvolde stor, måske afgørende skade på sådanne skibe. W" I 1884 anførtes i den danske "Haandbog
i Sø-Artilleri for Flaadens Officerer", at det ville være rigtigt at vente med at
åbn e ilden, til man var sikker på at ramme. Afstanden burde ikke overskride 600 alen ::: ca. 375 m. Ca. 10 år senere anførtes i "Lærebog i Søartilleri", at den mest passende skudafstand ved langskibs beskydning formentlig måtte anses fo r at være 500-1000 m.
Evnen til at gennemføre natkamp forbedredes ved indførelsen i slutningen af 1870erne af projektører. I december 1877 købtes fra firmaet L.Sautter
Lemonier & Cie i Paris en projektør, dengang benævnt lysmaskine.'?' Den
bestod af en linselyskaster, der fik strøm fra en dampdrevet dynamo. Dette
apparat installeredes og afprøvedes åre t efter med godt resultat i panserbatteriet ODIN. Samme år bevilligedes på finansloven 30.000 kr. til anskaffelse af flere lysmaskiner. Dette beløb anvendtes til køb af 2 større projektører til panserbatteriet GORM og kanonbåden FALSTER og 2 mindre til
dampchalupper. Dernæst anskaffedes projektører til HELGOLAND og
ST.THOMAS. Medens disse første anskaffelser af projektørmateriel foretoges af Søtøjmesteren, overdroges med oprettelsen af Søminevæsenet/Søminekorpset ansvaret for lysmateriel til denne institution, og i 1885 kunne
Søminekorpset udsende "Vejledning i Betjening af det elektriske Lys til
udenbords Belysning"."? I de følgende år forsynedes efterhånden alle flådens skibe med projektører, og fra begyndelsen af 1890erne forbedredes
natskydningsevnen yderligere med indførelsen af den elektriske natbelysning af kanonernes sigternidler.
Søkampens muligheder diskuteredes i disse år ivrigt rundt omkring; men
der forekom i perioden frem til 1894 ikke større krigshandlinger til søs, så
ingen væsentlige erfaringer indhentedes, og teorierne blev ikke prøvet i
praksis. Denne usikkerhed skulle vare til langt ind i 1890erne.

Skydningens ledelse 10M
Skydningen udførtes efter de lige til begyndelsen af det 20. årh u n d red e
gældende regler enten som "fri skydning" eller som "forberedt skydning".
Ved den fri skydning rettedes, indstilledes og affyredes skytset under kommando af den enkelte skytskommandør, idet der sigtedes mod målet over
kærv og falk. Den kommanderende udpegede mål og angav afstand og sideforskydning (sidekorrektion) . Ved tårnskyts indstillede tårnkommandøren tårnsigtets opsats og videregav til kanonkommandøren kanonens højderetning. I panserbatteriet SKJOLD rettede tårnkommandøren dog selv
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Skydning med 5 " 28 cu: bagladekanon fra TORDENSKjOWs agt erdæk, (Otlogsmuseet).

kanonen i højden og siden. På ordren "begynd skydning" åb n edes ilden,
idet skud afgaves efter tårn kommandørens/kanon kommandørens bedste
skøn, indtil skydningen beordredes midlertidigt indstillet på ordren "stå"
eller afsluttet på ordren "hold inde". Ordregivningen kunne være mundtlig, evt. via talerør, eller ved hornsignaler.
Ved forberedt skydning holdtes kanonen rettet eller indstillet på en be stemt angivet måde og affyredes først på ordre fra kommandobroen.
Specielt ved det langsomt skydende svære og mellemsvære skyts var det afgørende, at ilden først åbn edes, når der på ret kort afstand (600-1000 m)
var god udsigt til træfning. Da retning og afstand til målet under nærkamp
på sådanne afstande hurtigt forandredes , var det fordelagtigt på forh ånd at
indstille det svære skyts i en bestemt retning og /eller svarende til en bestemt afstand og vente med at skyde , til det øjeblik, da modstanderen kom
ind i denne retning og / eller på denne afstand. Forberedt skydning kunne
udføres med:
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Direkte sigte, hvor skytskommandøren holdt sigtet spillende mod
målet med en opgivet afstands- og sideindstilling på sigtet. Skud
afgaves på den kommanderendes ordre "fyr".
Indirekte sigte, ved hvilket kanonen med sigtet indstillet til en beordret afstand rettedes i højden ved sigtning mod horisonten, og der
indstilledes i en beordret sideretning efter gradmærker i dækket. På
den kommanderendes ordre "tyr" affyredes kanonerne, efterhånden
som målet kom i den enkelte kanons sigtelinie.
Med fast indstilling, hvor kanonen indstilledes i en given side- og
højderetning. Skud afgaves efter ordre på samme måde som ved
skydning med indirekte sigte.
Skydning med indirekte sigte og med fast indstilling anvendtes kun indenfor afstand 1000 alen = ca. 630 m. En særlig form for forberedt skydning var
stillingen "klar til vædring", der beordredes, når der skulle udføres et stævnangreb. I denne situation indstilledes alle kanoner, der kunne rettes forefter i denne retning, således at de kunne afgive deres ild mod modstanderen umiddelbart før vædringen, medens de øvrige kanoner indstilledes således, at de, hvis vædringen mislykkedes, på den mest effektive måde kunne
afgive deres ild under den efterfølgende passage af modstanderen.
Umiddelbart inden vædringen gaves ordren "dækning", og kanonbesætningerne faldt ned, såvidt muligt i dækning. Skytskommandørerne forblev
dog i skydestillingen klar til at affyre kanonerne.
Granatkardæsker brugtes til forsvar mod torpedobådsangreb. Om dagen
benyttedes forberedt skydning med direkte sigte. Granatkardæskerne kunne
efter de gældende regler anvendes på skudafstand mellem 600 og l 000 alen
(ca. 375-630 m), idet brandrørene temperedes til den til den valgte skudafstand svarende flyvetid. Om natten benyttedes forberedt skydning med fast
indstilling, og der anvendtes altid en tempering svarende til 600 alen .
Forberedt skydning med indirekte sigte eller fast indstilling kunne udføres som parallel skydning, hvor kanonerne var indstillet med samme sideretning, eller som konvergerende skydning, hvor kanonerne indstilledes i
siden, således at de kom til at bære mod et og samme punkt i den valgte
skudafstand. Hensigten hermed var at opnå en forøget ødelæggende virkning mod modstanderens panser, ved at samtidige træffere samledes omkring et sted på målet. Krydserfregatten FYEN og krydserkorvetten VALKYRIEN var specielt indrettet til konvergerende skydning, og ved ombygning
til kadetskib og armering med 5" 28 ctr. bagladekanoner 1886-1887 indrettedes ogs å korvetten DAGMAR til konvergerende skydning, dog uden elektrisk påtænding.
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Den konvergerende skydningfra krydserfregatten FYEN

Konvergerende skydning var ikke i 1880erne et nyt fænomen. Den franske
flåde havde eksempelvis allerede i 1850erne benyttet sig af denne skydemetode i batteriskibene, og herhjemme havde man gennem bl.a. sekondløjtnant Bluhmes rejserapporter fra Frankrig kendskab hertil. !" Formålet med
denne form for skydning var at opnå øget skadevirkning i målets træskibsside ved at sætte et stort antal træffere ind tæt ved hinanden. Med indførelsen af pansrede skibssider og nyt skyts, der var sværere, men forekom i mindre antal ombord, mistedes interessen øjensynligt for denne skydningsform. Da den tyske marine i midten af 1870erne måtte erkende, at dens
sværeste kanon, en 26 cm bagladekanon, ikke formåede at gennembryde
datidens nyeste og sværeste panser, påbegyndtes forsøg med konvergerende skydning mod pansermål. Resultaterne af disse forsøg bestyrkede
troen på, at det var muligt ved konvergerende lagvis ild væsentligt at forøge
virkningen af panserbrydende kanoner mod et pansret mål. Indførelsen af
konvergerende skydning i den danske flåde i 1880erne var helt klart inspireret af udviklingen i den tyske fl åde.!'" De ovennævnte anlæg til konvergerende skydning, kan uanset al deres enkelthed betragtes som flådens første
egen tiige ildledelsesmateriel. Det falder derfor naturligt her som et eksempel på et af disse nærmere at omtale installationerne i krydserfregatten
FYEN, hvor de 6" 70 ctr. batterikanoner var indrettet til konvergerende
skydning. De 7 kanoner i hvert lag kunne bringes til samtidig at bære på et
og samme punkt, som benævntes konvergenspunktet. Som retningskanon
valgtes den 3. forreste kanon i hvert lag (nr. 5 om styrbord og nr. 6 om bagbord). Disse kanoner var placeret umiddelbart under 2 på kommandobroen
opstillede direktorer, For hvert lag fandtes 6 konvergenspunkter beliggende
i retningerne tværs, 30· foranfor tværs og 30· agtenfor tværs på 300 og 700
alens (ca. 190 og 440 m) afstand. Kanonerne indstilledes i højden enten
ved sigtning mod horisonten eller ved hjælp af stilleskiven på raperten. Ved
sigtning mod horisonten, der var den foretrukne metode, indstilledes opsatsen efter en tabel anbragt ved hver kanon. Ved indstilling efter stilleskive
anvendtes såvel en særlig opsatstabel som en tabel for korrektion i tilfælde
af krængning. Til markering af kanonernes sideretning ved konvergerende
skydning var der bag hver affutage i dækket nedlagt metalmærker, der angav de til de 6 konvergensstillinger svarende sideretninger. Disse var beregnet således, at kanonerne alle var rettet mod samme konvergenspunkt, når
affutagernes bagudrettede visere var rettet efter det til det beordrede konvergenspunkt svarende mærke.
Direktorerne var anbragt på søjler hver på sin side af broen. De var sigteapparater, der benyttedes til at bestemme, hvorn år affyring af batteriet
skulle finde sted for at opn å træfning i målet, når det passerede konver-
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Krydserfregatten FYENs artilleriarmering.
Til højre øverste dæk, til venstre batteridækket.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen. TM).
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Betjening afFYENs 6" 70 ctr: bagladekanoner på batteridækket. (Orlogsmuseet}.

genspunktet. En direktor bestod af en vandret, halvcirkelformet pejlskive
forsynet med en gradbue og med konvergensmærker for de 3 konvergensretninger. Om skivens centrum drejedes en lineal, der i den ene ende bar
en høj falk og i den anden en galge samt en nonieinddeling, som muliggjorde, at sigtet i siden kunne indstilles med 5' nøjagtighed. Ved sideindstilling af sigtet kunne der korrigeres for vinden tværs på skudretningen og
for eget skibs bevægelse i skudøjeblikket samt for målets bevægelse i flyvetiden. Disse korrektioner udtoges af en tabel. På galgen vandrede en skyder
op/ned og på denne igen en lille opsats med sigtekærv. Opsatsen var forsynet med en afstandsinddeling beregnet på grundlag af målets dybdevinkel
(vinklen mellem horisontplanet og sigtelinien til målet) på forskellige afstande. Direktoren kunne således ligesom det tidligere omtalte tårnsigte
anvendes til at bestemme afstanden til m ålet eller med andre ord bruges til
at bestemme, n år m ålet var på konvergensafstand. Herudover kunne der
ved hjælp af skyderen korrigeres i højden for eventuel krængning.
Når målet trak ind i sigtelinien og afstanden passede, affyredes batteriet
centralt. Til dette brug fandtes der på direktorens søjle et affyringstryk og et
ringesignaltryk. Tilsvarende fandtes på batteriet en søjle med affyringstryk og
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ringesignaltryk. Et galvanisk batteri leverede strøm til de elektriske affyringsog ringesignalkredsløb, og kanonerne affyredes centralt ved hjælp af elektriske fængrør. Alternativt kunne der sigtes ved hjælp af retningskanonen og affyring foretages afbatterikommandøren ved hjælp af hans affyringstryk, eller
kanonerne kunne på mundtlig ordre eller signal affyres lokalt.

9. Oversigt overflådens kruppske bagladekanoner
Nedenstående skemaer giver en oversigt over flådens kruppske bagladekanoner og de vigtigste data vedrørende disse kanoner med tilhørende affutager og ammunition samt deres evne til at gennembl"yde de forskellige
former for panser.
For kanoner med projektiler af forskellig vægt er begyndelseshastighed
og rækning for de 12", 10" 440 ctr. og 5" 28 ctr. anført for det tungeste projektil, for de 6" 80 og 70 ctr. for det letteste. De for den 6" 95 ctr. angivne
drivladninger og begyndelseshastigheder er relateret til henholdsvis M.82
(drivladning sort prismatisk krudt) og M.88 (drivladning brunt prismatisk
krudt). For M.88 ses ogs å med samme projektil og ladning opgivet en begyndelseshastighed p å 577 m /sek.
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10. KAPITEL. FLÅDENS MASKINSKYTS I DET 19. ÅRHUNDREDE

1. En ny trussel
Torpedob ådsu åbnet I
I 1870erne opstod der med indførelsen af små, relativt hurtige torpedobåde en ny trussel mod de større orlogsskibe. Disse torpedobåde kunne for ventes at optræde i stort antal og med deres hårdt slående våben angribe
om natten. Denne nye trussel krævede specielle modforholdsregler og stillede sine særlige krav til artilleriarmeringen. Samtidig opstod et behov for
let skyts egnet til annering af torpedobådene.
Torpedoerne
Torpedovåbnet var indledningsvis blevet anvendt under den amerikanske
borgerkrig 1861-1865, hvor små fartøjer udrustedes med stangtorpedoer,
d .v.s. miner, som var anbragt på enden af en stang, der ragede indtil 8 m
frem foran stævnen. Ved torpedoangreb blev denne stang vippet, således at
minen kom under vandet og eksploderede ved anslag mod målets skibsside. Efter borgerkrigen fortsattes eksperimenteringen med nye torpedoformer. Den britiske kommandør Harvey opfandt således i 1871 en sprængladt slæbetorpedo, der var formet som en paravane, og som kunne skære
ud fra skibssiden, når det slæbende skib var under fart. Slæbetorpedoen
kunne anvendes mod mål på afstande op til ca. 150 m . Udviklingen fortsatte med opfindelsen af den "selvbevægende torpedo" , der konstrueredes
af den engelske ingeniør Robert Whitehead (1823-1905). Whitehead, som
ledede en maskinfabrik i Fiume, kunne i 1868 demonstrere en selvbevægende torpedo, der blev drevet af trykluft, og med en fart af 7 knob
havde en rækning på godt 600 m. Som det første land indførte Storbritannien i 1871 Whiteheads torpedo. Skudnøjagtigheden, der de første år var
begrænset, forbedredes i midten af 1890erne med indførelsen af en gyrokontrolleret sidest:yrer.
I Danmark havde ingeniørtropperne i 1868 begyndt forsøg med stangtorpedoer. Det lykkedes at konstruere et brugbart stangtorpedoapparat. som
kunne anbringes i forskellige fartøjer under Københavns søbefæstning. I
søværnet indførtes stangtorpedoerne i 1870, indledningsvis og frem til
1879 til brug i rofartøjer, Samtidig eksperimenteredes med slæbetorpedoer.
Fra 1872 blev sådanne torpedoer indtil 1888 medgivet panserbatterierne.
Der var først tale om Harveys torpedo, senere om cylindertorpedoer. I 1875
foretog Sverige, Norge og Danmark et fællesindkøb af selvbevægende torpedoer fra Whitehead. Disse torpedoer, der havde en rækning på 400 m
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Stangtorpedo i patruljeb dd. (Steensen 1953).

med 19 knob, anvend tes imid lertid indledningsvis til armering af større enheder, såsom HELGOLAND og TORDENSKJOLD, idet de først anskaffede
to rpedobåde var indrettet til brug af stang- og slæbetorpedoer. Slæbetorpedoerne udgik endeligt af Søminevæsenets beholdning i 1898 , medens
stangtorpedoerne bevaredes til1919.~
Torpedobådene

I begyndelsen af 1870erne konstruerede det engelske skibbygningsfirma
Thornycroft & Co. et 16 m langt dampfartøj. MIRANDA, der under sin fuldkraftprøve i 1872 nåede helt op på 16 knob. Hermed begyndte udviklingen
af de hurtige torpedobåde. Norge blev det første land, der bestilte en torpedobåd hos Thornycroft; men andre fulgte snart efter. I 1875 modtog
søværnet sin første torpedobåd fra Thornycroft, dampchalup nr. 5 (8 t, 14
knob). Den var udrustet til at slæbe cylindertorpedoer. I 1877 bestiltes i
England yd erlige re 2 dampchalupper, nr. 10 og 11 (14 t, 10,5 knob), der
var udrustet til hver at medføre 2 stangtorpedoer. Vor første torpedobådsdeling udrustedes i 1878 bestående af de 3 nævnte samt 3 mindre dampchalupper armeret med stang- og slæbetorpedoer. I 1879 ankom torpedobåd nr. 4 (33 t, 20,2 knob) , den senere HAJEN, som var armeret med 1 stk.
35,5 cm torpedoudskydningsapparat til Whiteheads torpedo. Samme år gik
man ind for udelukkende at anvende Whiteheads torpedoer i torpedobådene, og i 1880 ombyggedes de 3 engelsk byggede dampchalupper til skydning med selvbevægende torpedoer og nummereredes torpedobåd nr. 1,2
og 3. I 1880 forsøgte søværnet sig med den i Frankrig byggede torpedobåd
nr. 5 (38 t, 18,2 knob) , som i 1882 fik navnet SØULVEN. Da der ikke var
fuld tilfredshed med denne båd, vendte man tilbage til Thornycroft som leverandør af torpedobåde. Fra 1881 til 1889 modtoges fra England i alt 17
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Torpedobåden HAJEN 1879. (Orlogsmuseet).

både. I den danske marine fulgte man eksemplet fra de større flåder og anskaffede to klasser af torpedobåde, dels større torpedobåde af 1. klasse (70HO t), der var beregnet til selvstændig optræden i vore farvande, dels mindre torpedobåde af 2. klasse (15-17 t), der bl.a. var beregnet til at kunne
medgives større skibe såsom HELGOLAND , TORDENSKJOLD, IVER
HVITFELDT og VALKYRIEN. Dette arrangement blev opgivet i 1893, hvorefter disse både indgik i torpedobådsstyrken. I perioden 1891-1895 leveredes 3 torpedobåde af 1. klasse (89-128 t) og 2 torpedoarmerede patruljebåde
(48 t) fra Orlogsværftet, således at den samlede styrke i 1895 omfattede 10
torpedobåde af 1. klasse, 12 af 2. klasse og 2 patruljebåde armeret med selvbevægende torpedoer samt 5 patruljebåde, armeret med stangtorpedoer, i alt 29
enheder. Styrkemålet fra 1880, 30 torpedobåde, var dermed næsten opfyldt.

2. Hotckkiss 37 mm revolverkanon
Behovet for særligt antitorpedobådsskyts
Med fremkomsten af torpedobådene i 1870erne opstod der til skibsbrug et
behov for en hurtigt skydende kanon, hvis projektiler kunne gennemtrænge torpedobådenes skibssider, og som var affuteret således, at kanonen
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let kunne rettes mod pludseligt opdukkende mål og med bevægelighed følge
dem under deres manøvrering.
Valg af skytstype
Med indførelsen af riflede h åndvåben med bagladernekanisme og enhedspatron , hvor et patronhylster indeholdt drivladningen og tændrnidlet og
omsluttede projektilet, skabtes mulighed for udvikling af skyts med stor
skudhastighed, benævnt orgelskyts, mitrailleuser eller kuglesprøjter. Under
den amerikanske borgerkrig 1861-1864 indsattes for første gang sådanne
riflede våben; men de kom ikke til at spille nogen væsentlig rolle, bl.a. fordi
disse konstruktioner viste sig mangelfulde og hurtigt blev utjenstdygtige.' Et
af de nye våben var den af amerikaneren dr. Richardjordan Gatling (18181903) i 1861 opfundne mitrailleuse, som bestod af 4-6 piber, der roterede
omkring en fælles aksel. Den accepteredes imidlertid først i 1866, i en forbedret udgave, model 1865, af den amerikanske hær. Den indførtes i den
amerikanske flåde og efterhånden ogs å i en række europæiske lande, herunder i England.~
I Danmark blev spørgsmålet om evt. anskaffelse af Gatlingmitrailleuser
rejst i 1868 og behandlet i artilleri- og konstruktionskommissionen, som
blandt medlemmerne talte Søtøjmesteren, kommandør j.e.Kraft. For flådens vedkommende anførte kommissionen, at Gatlingkanonen i sin daværende form kun i sjældne tilfælde ville kunne finde anvendelse på krigsskibene og ville være til liden eller ingen nytte på skibenes fartøjer p å
grund af det urolige underlag. Marineministeriet stillede derefter sagen i
bero." Det skal i denne forbindelse bemærkes, at Marineministeriet i 1872 resolverede, at espingolerne, der var indført i flåden tidligt i 1800-tallet og i
1850erne var blevet riflet, fortsat skulle medgives skibene, indtil beholdningen
af patroner var opbrugt." I 1876 påpegede Søtøjmesteren, at espingolerne
måtte anses for forældede og unødvendige efter indførelsen af Remirigtonkarabiner. Han foreslog derfor, at de udgik af reglementerne, hvilket Marineministeriet tiltrådte i maj samme år.'
I 1874 tog Marineministeriet igen spørgsmålet om orgelskyts op under
henvisning til de forsøg, der i mellemtiden af landartilleriet var foretaget
med forskellige slags skyts." En særligt nedsat orgelskytskommission havde
gennemført skydning med 3 Gatlingkanoner af kalibre fra 1 inch (2,54 cm)
og nedefter samt med Montignys 37-løbede mitrailleur og Palmcrantz og
Winborgs IO-løbede mitrailleuse, begge af 11 mm kaliber. Kommissionen
n åede til det resultat, at den svenske mitrailleuse af fabrikatet Palmcrantz &
Winborg var at foretrække fremfor de andre." Artilleri- og konstruktionskommissionen, der atter fik spørgsmålet om indførelse af orgelskyts i flåden forelagt, udtalte, at man ikke havde ændret opfattelse vedrørende an-
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vendeise af orgelskyts og fremdeles antog, at disses våbens fortrin i sigtets
uforanderlighed og virkningen mod udækkede, levende mål ikke ville
komme til deres ret ombord, samt at det ville være besværligt at installere
orgelskyts. Kommissionen påpegede imidlertid, at der i søkrigen var ved at
fremkomme et nyt moment, torpedobådene, som måtte antages at være så
skudfaste, at blyprojektiler af geværkaliber hverken ville tilføje dem eller
deres besætning nogen synderlig skade, og som var i stand til at bevæge sig
så hurtigt under angrebet, at det ville være nødvendigt løbende at kunne
forandre sigtet mod dem, om man skulle kunne slå dem tilbage. Efter kommissionens opfattelse var der derfor i flåden behov for en let, meget hurtigt
skydende kanon."
Det faldt derfor naturligt, at den af den svenske søofficer Carl Christian
Engstr6m konstruerede lette 45 mm patron kanon, "Kung Carls karrebyssa", også vakte interesse her i landet. Det var den samme Engstrom, som
i 1861-1862 i Frederiksværk havde stået for oprifling af 2 stk. 30 pds. kanoner efter et af ham opfundet riflingssystem, som imidlertid ikke blev bragt i
anvendelse af flåden. Hans "kårrebyssa" var oprindelig efter opfordring fra
Kong Carl XV omkring 1870 udviklet som en "granatskydende bataljonskanon ", en moderne efterfølger af Gustaf II Adolfs "låderkanoner": men
dette projekt blev på grund af kongens død aldrig gennemført. Derimod
blev kanonen markedsført som hurtigskydende skibskanon." Denne kanon, der havde en skudhastighed på ca. 11 skud/min., var bl.a. interessant
derved, at det var en af de første patronkanoner. I 1875 iværksattes her i
landet forsøg med en "kårrebyssa", som afhentedes med lægter i Malmø "
og anbragtes i en affutage fremstillet på Orlogsværftets snedkerværksted. "
Disse forsøg førte til, at Marineministeriet efter indstilling fra Generalinspektøren for Søartilleriet, general de Jonquieres, bestemte, at der, "når
de fornødne midler haves" , skulle anskåffes et eksemplar til prøve, og forhandlinger indledtes med kommandørkaptajn Engstrom. " I september
1875 foreslog Generalinspektøren for Søartilleriet, at Marineministeriet
søgte nærmere oplysninger om den til den russiske marine leverede "Kung
Carls kårrebyssa".
Medens denne undersøgelse stod på, fremsatte Hotchkiss i Paris tilbud
om en revolverkanon. Marineministeriet tilstillede Generalinspektøren for
Søværnet dette tilbud, og premierløjtnant F.A.H.Wagner E; af artilleriet, der
senere i 1896 skulle blive Generalinspektør for Søartilleriet, blev beordret
til at rejse til Frankrig for at overvære prøver med revolverkanonen ved fabrikken i St.Denis. Marineministeriet tilbød at bidrage med 100 kr. til rejseudgifterne. Ih Den amerikanske våbenkonstruktør Benjamin Berkley
Hotchkiss (1826-1885), der havde slået sig ned i Paris, havde i 1871 under
indtrykket af erfaringerne fra den fransk-tyske krig 1870-1871 konstrueret
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Hotelikiss 37 mm iruolnerkanon . (Foto: HI'lgl' A lnnluunson, TM).

en 37 mm revolverkanon , der kombineæde mitrailleusens høje skud hastighed med granatkanonens sprængvirkning. Kaliberet var bestemt af, at de
europæiske stater ved kongressen i St. Petersborg 1868 havde forpligtet sig
til ikke at anvende sprængprojektiler af under 400 g vægt. Kaliberet måtte
derfor gøres større end ved hidtidige mitrailleuser og sattes af Hotchkiss ved
de 37 mm, hvorved vægten af den sprængladte granat i første omgang blev
455 g. Denne kanon, der var forsynet med 5 ved håndkraft roterende piber,
var oprindelig tænkt anvendt i land. l 1873, da torpedobådstruslen udviklede sig, begyndte den franske marine imidlertid at afholde forsøg i Cåvre
med revolverkanonen. En lettel-e model til skibsbrug fremstilledes, og efter
omfattende forsøgsskydninger antoges den i 1877 af den franske flåde til
brug mod torpedob åde ."
I december 1876 sendte Marineministeriet et hæfte om "Kung Carls
kårrebyssa" modtaget fra det russiske marineministerium samt en henvendelse fra kommandørkaptajn Engstram til generalinspektøren til udtalelse.
Samme m åned modtoges fra Krigsministeriet rapport fra premierløjtnant
Wagner, der havde overværet skydeforsøgene med Hotchkiss revolverkanon i St.Denis. Marineministeriet anmodede Generalinspektøren for
Søartilleriet om en udtalelse om revolverkanonen og meddelte samtidig, at
man ikke før modtagelsen heraf ville tage stilling til generalinspektørens
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tidligere indsendte forslag vedrørende "Kung Carls kårrebyssa''. " I fortsættelse af denne korrespondance henledte ministeriet i januar 1877 generalinspektørens opmærksomhed på omtalen i den svenske konges proposition
til rigsdagen af 14/ Ol 1876 af en af Palmerantz & Win borg konstrueret kuglesprøjte, som muligvis kunne have indflydelse på generalinspektørens endelige indstilling. 19
Artilleri- og konstruktionskommissionen udtalte sig i februar 1877 om de
3 nævnte våben typer. "Kårrebyssan" havde vist sig at være vel funktionerende; men patronerne var mindre gode. Skudhastigheden bedømtes til 10
skud/min . Det var imidlertid kommissionens opfattelse, at en revolverkanon
eller mitrailleuse af passende kaliber var at foretrække til bekæmpelse af
mindre torpedobåde. Det foresloges derfor, at forsøgene med "kårrebyssan" indtil videre stilledes i bero, at der søgtes yderligere oplysninger om de
franske forsøg og om den til den franske marine anskaffede 240 kg. revolverkanon, samt at der i Sverige indhentedes oplysninger om Palmcrantz og
Winborgs nyeste mitrailleuse." Efter generalinspektørens anbefaling"
søgte Marineministeriet at tilvejebringe de ønskede oplysninger såvel fra det
fran ske mari neartilleri som fra det svenske marineministerium, ligesom man
også søgte oplyst, om Engstrorris "kårrebyssa'' var eller påtænktes indført i den
svenske eller den russiske marine.
I maj 1877 meddelte Marineministeriet Generalinspektøren for Søartilleriet, at de ønskede oplysninger fra Frankrig ikke var modtaget; men at
man fremsendte det indtil da fremskaffede materiale, idet ministeriet lagde
vægt på, at de nødvendige skridt snarest blev taget til at skaffe flåden et let
våben mod torpedobåde på kort afstand. På grund af de meget betydelige
ekstraordinære bevillinger, som allerede var fordret til marinen på finanslovforslaget for det daværende år, og af hensyn til den politiske situation,
ansås det ikke for hensigtsmæssigt nær rigsdagssamlingens slutning at fremkomme med yderligere krav, som ikke tidligere havde været bebudet.
Ministeriet måtte derfor opgive umiddelbart at efterkomme generalinspektørens forslag om anskaffelse af 2 eksemplarer af Engstrorris "kårrebyssa".
Derimod var det ministeriets hensigt på det følgende års finanslovforslag at
optage de nødvendige beløb til forsøgsanskaffelser af våben, hvorfor generalinspektøren anmodedes om en udtalelse, om hvilke våben der burde an skaffes, når der både skulle tages hensyn til sådanne våbens anvendelse fra
skibe mod torpedobåde og som fartøjsskyts. "
Ar tiIleri- og konstruktionskommissionen foreslog derefter, at der anskaffedes et lige stort antal af den lette Hotchkiss revolverkanon og af Palmcrantz
& Winborgs mitrailleuse, for at det ved større sammenlignende forsøg
kunne blive fastslået, hvilken af disse to pjecetyper, der burde vælges. Hvad
"kårrebyssan" angik, mente kommissionen fremdeles, at forsøgene med
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den burde stilles i bero, idet den omstændighed, at den ikke havde kunnet
trænge igennem i Sverige, efter kommissionens mening talte mere til skade
for den, end at den under krigsforhold og foreløbig kun i et mindre antal
var indført i Rusland."
På finansloven for 1878 /79 afsattes 22.750 kr. til anskaffelse af 3 prøveeksemplarer af kuglesprøjter, som i henhold til Marineministeriets specifikation skulle anvendes til l stk. Engstroms "k årrabyssa" 5.000 kr., l stk. 37 mm
Hotchkiss revolverkanon 10.000 kr. og l stk. Palmcrantz & Winborg mitrailleuse 7.500 kr.~4
Den svenske kårrebyssa anskaffedes imidlertid ikke; men i sommeren
1878 accepterede Marineministeriet et tilbud fra Hotchkiss om at levere en
revolverkanon med 1000 patroner, herunder 50 stk . st ålprojektiler," Den
ankom til København i september 1878, og i oktober samme år foretog den
for hæren og flåden fælles forsøgskommission prøveskydning på Amager
omfattende hastighedsmåling, indskydning, hurtigskydning, forsøg med
granaternes sprængvirkning samt indtrængningsforsøg. Med ladning af
Donse valsemøllekrudt måltes en begyndelseshastighed forjernprojektil på
391 m /sek. og stålprojektil på 383 m /sek. Der opnåedes en skudhastighed
på 40 skud i et minut. Granaternes sprængvirkning afprøvedes dels ved
sprængningsforsøg i brønd, dels ved skydning mod bræddeskiver p å ca.
1250 m afstand. Indtrængningsforsøgene blev udført mod en skive opbygget af 6 jernplader af 5-15 mm tykkelse og forskellig h årdhed. På ca. 625 m
afstand viste grænsen for stålprojektilets gennembrydningsevne sig at være
15 mm og for jerngranaten 10 mm. Konkluderende anførte kommissionen:
"Kanonen er som bekendt bestemt til at stå urokkeligt fast under skydningen, drejelig i alle retninger om en gaff'elpivot. Den udmærker sig fremfor
andre mitrailleuser, med hvilket skyts den nærmest må sammenlignes, ved
en overordentlig simpelthed i konstruktionen og soliditet i hele sin opbygning. Den er derhos særdeles hensigtsmæssig at betjene, idet den kan rettes
og affyres af en enkelt mand...''."
I eftersommeren 1878 bestilte Marineministeriet hos Aktiebolaget Palmcrantz & Co. i Stockholm l stk. 25 mm (l inch) 4-løbet kuglesprøjte med lavet og tilbehør for en pris af 5000 kr. samt 1000 stk . patroner til 2,20 kr. pr.
stk." I januar 1879 afholdt forsøgskommissionen skydning med denne mitrailleuse. Der gennemførtes hastighedsmåling, hurtigskydning samt indtrængningsforsøg. Kommissionen anførte i sin rapport, at ammunitionen
var mangelfuld, og at våbnet i sin hele ydre konstruktion var mindre tjenligt til at anvendes til søs end revolverkanonen. Mitrailleusen med affutage
var ca. 100 kg tungere end revolverkanonen, som til gengæld var lettere at
rette. Skudhastigheden var for mitrailleusen 65 skud/min. og ved revolverkanonen 40 skud/min. ved hurtigskydning med løselig retning. Revol-
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verkanonen havde bedre gennembrydningsevne. Kommissionen konkluderede: "At den, af de to slags orgelskyts, som her har været underkastet forsøg, ubetinget må anse Hotchkiss' revolverkanon som det til flådens brug
mest tjenlige våben. Den videre udvikling af Palmcrantz's mitrailleuse vil
sandsynligvis føre til en forbedret ammunition og en derved forøget
skudsikkerhed og virkning; men selv da formener kommissionen, at den til
skibsbrug vil stå tilbage for re volverkanonen, der forener så mange hovedbetingelser for at kunne benyttes med fordel om bord"."
Søtøjmesteren foreslog i marts 1879, efter at forsøgsskydningerne i land var
afsluttet, at der til yderligere vejledning ved bedømmelsen gennemførtes en
omfattende prøve på søen mod træmodel i sand størrelse af en Thorneycroft
torpedobåd. Skydningen påregnedes udført fra kanonbåden FALSTER, der i
denne anledning skulle udstyres med en projektør," Marineministeriet bifaldt dette. Samtidig bestemtes, at forsøgene med Palmcrantz's mitrailleuse
skulle stilles i bero, indtil der fra fabrikanten var leveret ny ammunition ."
Marineministeriet ønskede imidlertid en snarlig afgørelse, således at det
endelige valg kunne være truffet og foreløbige kontrakter sluttet, før finanslovforslaget for 1880/81 skulle indbringes for rigsdagen. II Det blev p ålagt en kommission under ledelse af kommandør H.G.F.Garde at foretage
skydeforsøgene fra FALSTER med revolverkanonen og senere evt. med
Palmcrantz og Winborgs mitrailleuse."
I løbet af sommeren 1879 gennemførtes fra kanonbåden FALSTER dagog natskydning med 37 mm revolverkanon og, efter at den af fabrikanten tilbudte nye ammunition var ankommet, også skydning med den 25 mm mitrailleuse mod torpedobådsskiven. Skydningen overværedes af svenskeren
Thorsten Wilhelm Nordenfelt (1842-1920) , der havde overtaget fabrikationen af de af Helge Palmcrantz (1842-1880) konstruerede våben og i øvrigt
ogs å lagde navn til dem. Han havde oprettet kontor og værksteder i London. Kommissionen kom til det resultat; at "det er kommissionens ensstemmige overbevisning, at revolverkanonen til skibsbrug er mitrailleusen overlegen. Den er et fortræffeligt våben mod torpedobåde, og kommissionen
tillader sig indtrængende at anbefale anskaffelsen af et sådant våben så
snart som muligt. Det formenes endvidere, at revolverkanonen bør indgå i
et antal af 6 i de større, og i et antal af 4 i de mindre skibes armering"."
Med Marineministeriets billigelse blev prøveeksemplaret af revolverkanonen medgivet panserbatteriet LINDORMEN på dets togt i efteråret 1879.
Ministeriet accepterede imidlertid samtidig at afprøve en angiveligt forbedret udgave af Palmcrantzmitrailleusen leveret fra Nordenfelt i London, idet
det påtænktes at foretage skydeprøver såvel i land som fra FALSTER. Den
nye model af mitrailleusen blev prøveskudt p å Amager under overværelse
af bl.a. fabrikanten , Thorsten Nordenfelt. Denne model adskilte sig fra den
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Hot chkiss 3 7 11//11 reooluerkanon. (Tegnet afLon e Steen Ni elsen, 7/H).

ældre, ved at piberne var blevet forlænget og ammunitionen forbedret bl.a.
med større ladning. Da der imidlertid ikke var sket nogen ændring afvåbnets
komplicerede konstruktion og besværlige opstilling, var kommissionen fremdeles af den opfattelse, at mitrailleusen "heller ikke nu foreligger i en sådan
form, at den kan anbefales til antagelse". Marineministeriet bestemte herefter, at prøveskydningerne såvel i land som til søs måtte betragtes som afsluttede." Der var dermed truffet endeligt valg af den 37 mm Hotchkiss revolverkanon som den danske flådes lette antitorpedobådsskyts.
Flådens revolverkanoner

Den danske flådes valg af Hotchkiss 37 mm revolverkanon var, som det fremgår af det foregående, baseret på grundige overvejelser og omhyggelige forsøg, og man var omkring 1880 helt ajour med den internationale udvikling
på dette område. Hotchkiss revolverkanoner fik en vid udbredelse. Dette
firma leverede alene til den franske flåde over 10.000 stk. 37 og 47 mm revolverkanoner og 4.000.000 patroner," og revolverkanonen indførtes f.eks.
i den græske, den hollandske , den russiske og den tyske flåde. Andre, f. eks .
den britiske og den svenske flåde, foretrak den 25 mm Palrncrantz-Nordenfelt mitrailleuse som det primære antitorpedobådsvåben.
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Til venstre Demaresis mundings-

brandror; a. træcylinder;
b. perkussionsspids,
c. perkussionshæue.

Den 37 mm revolverkanon bestod i hovedsagen af følgende 4 dele:
l . 5 piber af stål.
2. En metalramme der forbandt piber og bagstykke.
3. Et bagstykke af støbejern eller bronze.
4. Mekanismen der var indesluttet i bagstykket.
Under funktionering roterede piberne højre om. Ved drejning af et på kanonens højre side anbragt håndsving udførtes udtrækning af det tomme
hylster fra forrige skud fra piben i nedre venstre stilling, indføring af ny patron i den tomme pibe i øvre venstre stilling, drejning af piberne Xomgang,
spænding af slagfjederen og affyring af patronen i næste pibe, der nåede
den nederste stilling. Ovenpå kanonen var der anbragt en ladetragt, der
rummede 10 patroner. Piberne, der var anbragt parallelt med hinanden
om en fælles midtaksel, var fast forbundet ved 2 metalskiver, der sad fast på
akslen. Pibernes løb var forsynet med 12 højresnoede riffelgange med ensformig snoning svarende til en stigning på 30 kalibre. På bagstykkets venstre side var anbragt en krykke, der gav støtte for skyttens venstre skulder
ved våbnets betjening. Sigtemidlerne bestod affalk og galgevisir (klapvisir)
med kærv. Fra 1890 reglementeredes til belysning af sigte midlerne et natsigteapparat med hånddynamo.
Revolverkanonen var placeret rekylfrit i en gaffelpivot af metal, hvis arme
havde lejer for kanonens tappe. Gaflen tillod en højderetning fra +15· til 35·. Den nederste cylindriske del af pivoen nedsattes i en bøsning, der var
forsynet med en sideretningsbremse. Bøsningen kunne anbringes i en søj-
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reuoluerkanon placeret i lanningsbeslag. (Tegn et af Kirsten Yde-And ersen, TM).

le, et lønningsbeslag, en fartøjs- eller en mærsinstallation. I kampskibene
var de revolverkanoner, der var installeret i søjleaffutager, fra 1888 til 1908
beskyttet af et 26 mm tykt til gaffelpivoten fæstnet overskjold og et 32 mm
tykt, halvcirkelformet underskjold. der kunne være drejeligt om søjlen eller
fastgjort til dækket. I rofartøjer og dampbarkasser var bøsningen udformet
som en lav søjle. I mærsene var bøsningen anbragt i den ene ende af en
bøjet jernarm, hvis anden ende var forenet med en om masten drejelig
bøjle. Udenfor bøsningen hvilede jernarmen på ruller, der vandrede p å en
til indersiden af mærset boltet bane.
Ammunitionen var enhedspatron med patronhylster af metal. Som drivladning anvendtes indtil 1886 valsemøllekrudt fra Donse, derefter revolverkanonkrudt fremstillet på Frederiksværk som efterligning af fransk krudt
(begyndelseshastighed 400 m /sek.) og fra 1896 røgfri t skydebomuldskrudt
(begyndelseshastighed 480 m /sek.). Fra kanonens indførelse fandtes 0,5
kg brandrørsgranater afjern med en sprængladning af ca. 20 g sort krudt,
fra 1889 jagtkrudt. Fra 1886 anvendtes endvidere panserbrydende granater
af stål med en sprængladning af ca. 13 gjagtkrudt.
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Til brandrørsgranaterne benyttedes det franske Demarests mundingsbrandrør og til pansergranaterne Hotchkiss bundbrandrør. Begge var
anslagsbrandrør. Demarests brandrør var i bunden forsynet med en perkussionshætte, under hvilken der var en central gennemboring. I rørets spids
var anbragt en træcylinder med en iskruet perkussionsspids. Træcylinderen
fastholdtes af 2 messingstifter. Ved anslag mod m ålet blev træcylinderen slået
ind i røret og dens spids ned i hætten , der bragtes til detonation. Ilden for plantede sig gennem hullet under hætten til sprængladningen. Hotchkiss
bundbrandrør bestod af et udboret metalrør med fast bund. Foroven var
iskruet en satsskrue, og i den cylindriske udboring var der anbragt en løber
med en perkussionspind, som ragede et stykke nedenfor løberens underkant og støttede mod rørets bund. Mellem pinden og løberens inderside
var støbt en blykappe. Ved skuddets afgang armeredes røret, idet løberen
ville blive tvunget tilbage udenom perkussionspinden, hvis spids ville blive
fri på forsiden af løberen. Ved anslag ville løberen fare frem medtagende
perkussionspinden, hvis spids ville slå igennem satsskruens bund og antænde satsen.
Revolverkanonen, der betjentes af en mand og en hjælper, kunne under
gunstige forhold benyttes p å indtil 2.500 m afstand; men i reglen kunne
man næppe forvente god virkning p å afstande over 1.200 m." På denne afstand kunne en granat gennembryde en 14 mm stålplade, hvilket indtil omkring 1880 var tilfredsstillende, da torpedobådenes skibssider dengang
kun var ca. 6 mm.
Til brug under uddannelsen fandtes en fransk Il mm instruktionspibe,
der var indlagt i et legeme, som udvendigt havde form af en 37 mm patron
og ladedes som en sådan under øvelsesskydning.
I løbet af åren e 1881-1893 modtoges fra Hotchkiss i alt 150 stk. 37 mm revolverkanoner. De første 30 stk. ankom i 1881, og af disse fordeltes de 28
som følger:
Panserbatterierne HELGOLAND og ODIN hver
6 stk.
Panserbatteriet LINDORMEN og fregatten JYLLAND hver .. .4 stk.
Skonnerten ST.THOMAS
3 stk.
Korvetten HEIMDAL og skonnerten ABSALO N hver.
2 stk.
Dampbarkasse
1 stk.
De fleste af flådens skibe armeredes i de følgende år hver med fra l til 8 stk.
revolverkanoner. I panserbatterierne/panserskibene ODIN, HELGOLAND,
TORDENSKJOLD og IVER HVITFELDT kunne de foruden fra dæksaffutager betjenes fra skibenes mærs. Efter forsøgsskydn ing i 1885 fra en 30 fods
travalje bestemtes det, at de 3" forladekanoner, der hidtil havde været be-
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Torpedob ådm NARJ-{\lALEN summen med torpedoskibet ESBERN SNARE ved Kongsotr torpedos/u/ion.
(Ori ogs/IIII .\('1'/) .

nyttet so m fartøjsarrnering, overalt skulle erstattes af 37 mm revolverkanoner," I juni samme år besluttedes det, at 8 dampbarkasser sku lle armeres
med re volverkanoner.
Revolverkanonerne an vendtes ikke alene som antitorpedob ådsarrnering,
men ogs å som armering i torpedobådene af 1. klasse og patruljebådene
(stangtorpedobådene) . De 3 mindre både , SVÆRDFISKEN, DELFINEN og
HVALROSSEN havde hver 1 stk. revolverkanon opstillet på fordækket, medens de 7 større både, STØREN, SØLØVEN, NARHVALEN, HAVHESTEN,
SPRINGEREN, NORDKAPEREN og MAKRELEN, hver havde 2 stk opstillet
med I stk. for og 1 stk. agter. Patruljebådene nr. 2 og 3 var arme re t med 1
stk. og nr. 4, 5, 6 samt 7 med 2 stk ."
Det planlagdes også i krigstilfælde at anvende revolverkanoner dels i land
bl.a. ved forsvaret af Københavns Frihavn, dels i civile hjælpeskibe. I april 1888
afprøvedes således installation af revolverkanoner i toldvæsenets dampb åde ."
Som et kuriosum kan det nævnes, at der i 1881 anskaffedes 1 stk. landgangsaffutage (feItIavet) fra Hotchkiss, idet Marineministeriet gik ud fra, at yderligere affu tage r af denne art kunne fremstilles på Orlogsværftet. Denne
affutage med en 37 mm revolverkanon monteret blev i fo råret 1882 underkastet køre- og skydeforsøg på Amager;'" men ses i øvrigt ikke at have væ ret
anvendt i flåden. Først i 1906 fremstilledes 2 eksemplarer af denne affutagetype på Orlogsværftet, da der sku lle afgives 3 stk. revolverkanoner til den
vestindiske hærstyrke."
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Fra 1897 afløstes de 37 mm revolverkanoner i de større og nyere kampskibe af den hurtigere skydende 37 mm Maxim rekylkanon; men revolverkanonen indgik et godt stykke ind i det 20. århundrede i flådens armering.
Efterhånden indskrænkedes brugen til funktionen som signal- og salutkanon. Så sent som i 1939 var fiskeridirektoratets kontrolskib HAVØRNEN og
fyr- og vagervæsenets skibe ABSALON og ARGUS armeret med revolverkanoner, og i marts 1940 bestemte Marineministeriet, at der skulle installeredes revolverkanoner i det fyrskib, der skulle udlægges ved minespærringen
i den sydlige del af Sundet." Efter befrielsen i 1945 genfandtes 24 stk., og
endnu i sommeren 1947 var kongeskibet DANNEBROG armeret med 2 stk.

3. Mitrailleuserne
Efter at der var truffet beslutning om indførelsen af Hotchkiss revolverkanonen som flådens antitorpedobådsvåben, opstod der i begyndelsen af
1880erne et ønske om at indføre noget lettere maskinskyts af håndvåbenkaliber beregnet til skydning fra panserskibenes mærs mod udækket personel
og fra torpedobåde, dampbarkasser og lignende samt som landgangspjecer.
Gardners mitrailleuse

Søtøjmesteren fremsatte i 1881 forslag om anskaffelse af et par eksemplarer
af en mitrailleuse af geværkaliber af Gardners system. Dette førte til indkøb
fra The Gardner & Co., London af l stk. 2-løbet Il mm mitrailleuse for de
midler, der var indkommet ved afhændelsen af marinens eksemplar af
Palmcrantz mitrailleusen." Den nye mitrailleuse var konstrueret af William
Gardner (f. 1844) fra Toledo, Ohio, som under den amerikanske borgerkrig havde gjort tjeneste i unionshæren. Han havde prototypen klar i 1874
og solgte sine patentrettigheder til det da nyoprettede firma Pratt & Whitney, Hartford, Connecticut. Den amerikanske flåde gennemførte 1875-1879
forsøgsskydninger tilsyneladende med tilfredsstilllende resultat; men mitrailleusen fik ingen større udbredelse i de amerikanske værn. Den indførtes derimod i den britiske flåde og hær. Gardner afbrød derefter forretningsforbindelserne med Pratt & Whitney og flyttede til England, hvor han
blev til sin død."
Gardners mitrailleuse bestod af:
1. Forstykket der omsluttede de to parallelt liggende piber.
2. Bagstykket der indeholdt mekanismen.
Mekanismen var en håndkraftmekanisme. Ved en enkelt omdrejning af et
håndsving på mitrailleusens højre side ladedes og affyredes begge løb efter
tur. Bevægelsen tilvejebragtes ved, at et drivhjul vekselvis førte to låse frem
og tilbage, således at den ene patron førtes frem, samtidig med at den an-
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Gardn ers mitrailleuse.
(Foto: H elge Abrah amson. T'M).

dens tomme hylster blev trukket tilbage. Piberne var forsynet med 7 højresnoede riffelgange med en stigning på 50 kalibre. Våbnet ladedes ved hjælp
af træmagasiner, der hver indeholdt 20 patroner. Når alle 20 patroner med
deres kraver var i indgreb med ladetragtens udskæring, fjernedes magasinet. Sigtemidlet var falk og opsats med kærv.
Mitrailleusen var affuteret i en pivot med sideretnings- og højderetningsapparat.
Ammunitionen var Gatlings Il mm enhedspatron med massivt projektil
og ladning af sort krudt i patronhylster af metal.
Mitrailleusen blev i 1883 prøveskudt på Amager, hvor begyndelseshastigheden måltes til 427 m/sek., og der opnåedes en skudhastighed på 160
skud på I/~ minut. M forsøgskommissionens rapport fremgår det, at våbnet
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havde vist sig velfungerende med en stærk og simpel mekanisme. Affutagen
ansås på grund af sideretnings- og højderetningsapparaterne at være uegnet til skibsbrug:'" Samme år afholdtes nord for Saltholmen en sammenlignende prøveskydning med mitrailleusen installeret i den 2. klasses torpedobåd nr. 4 og en 37 mm hurtigskydende Hotchkiss kanon (patronkanon)
i torpedobåd nr. 5 fra torpedoskibet TORDENSKJOLD. Træfningen fra begge våben var dårlig, hvilket tilskreves de utrænede skytter. For mitrailleusens
vedkommende bemærkedes, at fødningen af mitrailleusen var besværlig på
grund af installationen:" I sommeren 1884 gennemførtes under TORDENSIgOLDs togt i eskadre atter sammenlignende skydning mellem de to
våben typer, idet der endnu ikke var truffet beslutning om armeringen af de
små torpedobåde af 2. klasse. Det mest iøjnefaldende resultat var mitrailleusens meget ringe skudsikkerhed i forhold til Hotchkisskanonen. Det var vanskeligt for skytten at vedligeholde sigtet med mitrailleusen på grund af rystelserne og torpedobådens bevægelser, ligesom fødningen af mitrailleusen
og hele dens betjening var vanskelig i den urolige torpedobåd. Konklusionen
af disse forsøg blev derfor, at Hotchkisskanonen måtte foretrækkes som armering i torpedobåde af 2. klasse, da der med den trods lavere skudhastighed kunne opnås lige så mange træffere som med mitrailleusen, samtidig
med at dens projektiler havde betydelig større virkning end mitrailleusens."
Sammenlignende skydeforsøg på Amager i 1884 med et netop da anskaffet prøveeksemplar af Nordenfelts 5-løbede mitrailleuse viste, at denne ved
hurtigskydning var Gardnermitrailleusen betydelig overlegen. Dette og efterfølgende forsøg med mitrailleuser førte til valg af Nordenfelts 5-løbede
mitrailleuse til panserskibenes mærs, og der anskaffedes ikke flere Gardnermitrailleuser til flåden. For år e n e 1889-1894 er den 11 mm Gardnermitrailleuse i de årlige oversigter over det vigtigste artillerimateriel til flådens
krigsudrustning anført som armering i patruljebåd no. l (den tidligere dampbarkasse no. 5/torpedobåd no . l).
Til hæren anskaffedes i 188983 stk. 2-løbede 8 mm Gardnermitrailleuser
til brug ved Københavns land- og søbefæstning. Denne type benævntes 8
mm 2-løbet Mitrailleuse M.1889 (8 mm 2 L M.1889). Skudhastigheden var
200-400 skudz'rninut."

Nordenfelts mitrailleuse
Ved udarbejdelsen af forslag til finanslovsforslaget for 1884/85 havde
Søtøjmesteren anmodet om 3.000 kr. til fortsættelse af prøver og forsøg
med mitrailleuser samt 34.000 til anskaffelse af 10 mitrailleuser med ammunition. Ved lovens vedtagelse bevilligedes imidlertid kun de førstnævnte
3.000 kr." Det var Søtøjmesterens hensigt at anskaffe en mitrailleuse fra
Nordenfelt med henblik på sammenlignende forsøg med Gardnermi-

323

Mitrailleuserne

Nordenfelts 5-løbede mitrailleuse.
(Foto: Helge Abrahamsen, TM) .

..

trail1eusen, før der blev truffet beslutning om yderligere anskaffelser. I januar 1884 var der blevet sluttet kontrakt med John Thornycroft i London
om levering af en torpedobåd af l. og to af 2. klasse. I forbindelse hermed
bad Marineministeriet Søtøjmesteren udtale sig om hensigtsmæssigheden
af og omkostningerne ved at armere de 2 sm å torpedobåde med Nordenfelts mitrailleuser," Efter at have modtaget Søtøjmesterens svar bemyndigede ministeriet ham til at indlede forhandlinger med Thorsten Nordenfelt og efterfølgende at kontrahere l stk. S-løbet mitrailleuse med 2.000 pa-
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troner Il mm Gatling ammunition. Samtidig underrettedes Thornycroft
om, at dette våben skulle installeres i den ene af torpedobådene af 2.
klasse." Den S-løbede Il mm mitrailleuse fra Nordenfelt ankom i august
samme år, og umiddelbart herefter afholdtes på Amager de ovenfor nævnte
prøveskydninger for sammenligning af Gardner- og Nordenfeltmitrailleuserne. Nordenfelt mitrailleusen bedømtes i sin helhed som god og
stærkt fabrikeret med sikker funktionering. Der forekom ingen standsninger, og der opnåedes en skudhastighed på 170 skud på 30 sekunder, medens det tilsvarende resultat for Gardnermitrailleusen var 100. Søtøjmesteren, kaptajn ThJessen, afgav til Generalinspektøren for Søartilleriet, general V.E. von Schreiber, en foreløbig rapport om disse skydninger, i hvilken han udtalte sig til gunst for Nordenfeltmitrailleusen, først og fremmest
fordi den skød hurtigere end Gardnermitrailleusen; men også fordi ammunitionsfødningen var mere hensigtsmæssig. Han foreslog desuden, at man,
hvis bevilling skulle blive givet til køb af 10 stk., skulle vælge det kaliber,
som hæren påregnedes at indføre til et nyt geværsystern."
I sommeren 1884 havde det amerikanske firma Pratt & Whitney, Hartford, Connecticut fremsat tilbud om uden nogen udgift for den danske stat
at fremvise en af dem fremstillet mitrailleuse af håndvåbenkaliber i København. Dette tilbud blev efter anbefaling af Søtøjmesteren modtaget, og
i efteråret 1884 ankom mitrailleusen, der i sin konstruktion lignede den
tidligere i Danmark afprøvede Gardnermitrailleuse og da også benævntes
"The improved Gardner Machine Gun". Den blev som de andre mitrailleuser underkastet hastighedsmåling, hurtigskydning, skydning under stor elevation og depression samt indskydning og indtrængningsforsøg. Der måltes
en begyndelseshastighed på 435 m/sek., og under hurtigskydning opnåedes bl.a. 1000 skud på 3 min. 15 sek . (308 skud/min .) . Forsøgskommissionen anførte i sin rapport: "Da det er kommissionen bekendt, at der i den
nærmeste fremtid agtes indført i flåden våben af den omhandlede art, og
da den efter de foreløbige prøver med Pratt & Whitneys mitrailleuse har
fået det indtryk, at dette våben fortjener at optages til nærmere prøve og
sammenligning med de andre af lignende art foreslås, at der anskaffes et
prøveeksemplar'', Konklusionen var: "I det hele må Pratt & Whitneys mitrailleuse efter de foreliggende forsøg siges at stå på højde og måske også over
de andre mitrailleuser. Mekanismen er sindrig, solid og simpel, samt består
af få dele, der let lader sig adskille" ,'.4
Kaptajn ThJessen var fra oktober 1884 til marts 1885 udkommanderet som
chef for skonnerten INGOLF, og afløstes i denne periode som Søtøjmester
af kommandør Peter Urban Bruun,":' der således var Søtøjmester, da disse
skydninger fandt sted. I januar 1885 indsendte han forslag om at vælge
Pratt & Whitneys mitrailleuse, idet han fremhævede , at den havde nærligt
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samme skudhastighed som Nordenfeltmitrailleusen og til brug ombord
havde en heldigere form, ringe størrelse, en simpel og praktisk konstruktion og en beundringsværdig fødning samt god beskyttelse af løbene.
Generalinspektøren for Søartilleriet fremsendte forsøgskommissionens
rapport samt Søtøjmesterens forslag m.m . og udtalte, at såfremt Marineministeriet agtede at anskaffe mitrailleuser af håndvåbenkaliber i meget nær
fremtid, kunne han tiltræde Søtøjmesterens forslag om at vælge Pratt og
Whitneys konstruktion. Med hensyn til ammunitionen anbefalede han anvendt samme type og kaliber som ved et evt. nyt håndvåben i Hæren."
Efter sin tilbagekomst til Søartilleriet og tiltræden som Søtøjrnester indstillede kaptajn Jessen den 22/04 1885, at den for finansåret 1885 /86 givne
ekstraordinære bevilling på 34.000 kr. til anskaffelse af mitrailleuser til
håndvåbenammunition udnyttedes til køb af 10 stk. af Nordenfelts mitrailleuser. Marineministeriet var naturligt nok noget forundret over dette forslag, der ikke alene var i strid med, men slet ikke omtalte kommandør
Bruuns anbefaling af indførelsen af Pratt & Whitneys mitrailleuse, som af
Generalinspektøren for Søartilleriet i januar var indstillet til Marineministeriets godkendelse. Da ministeriet heller ikke i kaptajn Jessens skrivelse
fandt noget nyt, der i væsentlig grad afkræftede de af kommandør Bruun
givne vægtige grunde, og da det måtte antages, at Søtøjmesteren ikke havde
sat sig tilstrækkeligt ind i denne sag, måtte ministeriet udbede sig en fornyet udtalelse." Foranlediget heraf sendte Søtøjmesteren en redegørelse til
Generalinspektøren for Søartilleriet, i hvilken han erkendte, at Pratt &
Whitneys mitrailleuse utvivlsomt var et godt våben; men han betvivlede rigtigheden af, at den under samme omstændigheder havde nærlig samme
skudhastighed som Nordenfelts 5-løbede. De hurtigskydninger, der var foretaget med de to mitrailleuser, var ikke sket under samme vilkår, og resultaterne af en sammenlignende prøveskydning i England i 1881 syntes at bekræfte Søtøjmesterens indtryk. Han henstillede derfor, at der foretoges et
forsøg med Nordenfelts våben på Amager og navnlig en hurtigskydning,
hvor omstændighederne blev bragt så nær som muligt de, der forefandtes
ved skydningen med Pratt & Whitney mitrailleusen. Det anførtes endvidere, at Nordenfelts mitrailleuse var anerkendt og i stor udstrækning indført rundt omkring, medens Pratt & Whitneys våben, såvidt det var Søtøjmesteren bekendt, ikke var indført i Europa. Endvidere fremhævedes
ulempen ved at gøre sig afhængig af en fabrik, der lå så langt væk, samt at
den engelske flåde udelukkende anskaffede mitrailleuser af h åndvåbenkaliber efter Nordenfelts system. "
I juli 1885 blev det pålagt forsøgskommissionen at prøve, hvor hurtigt
1000 skud kunne afgives med Nordenfelts mitrailleuse . Forsøget kunne
imidlertid ikke gennemføres, da der kun rådedes over 7 løse fødekasser, der
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sammen med den faste fødekasse kun kunne rumme ialt 400 patroner.
Dertil kom, at våbnet ikke funktionerede med tilstrækkelig sikkerhed. Som
et skøn angaves ca. 400 skud/min. I september gentoges forsøget. Fabrikanten havde udlånt det fornødne antal fødekasser og sendt en ingeniør,
der betjente mitrailleusen. Der afgaves 998 skud på 2 min . og 33 sek., hvilket
viste Nordenfeltmitrailleusens overlegenhed i skudhastighed over Pratt &
Whitneys mitrailleuse, der behøvede 3 min. og 15 sek. til 1000 skud."
Søtøjmesteren afven ted e udfaldet af de forsøg , der ved hærens artilleri
blev gjort for at bestemme et nyt kaliber for håndvåben, idet det måtte an ses for hensigtsmæssigt at antage det samme kaliber for mitrailleuserne,
som hæren og formentlig også flåden i fremtiden ville vælge ved indførelsen af en ny riffel. Derfor indstillede han først i december 1885 til generalinspektøren om anskaffelse af mitrailleuser for de den 01/04 1885 bevilligede 34.000 kr. Han anførte, at kvalitets- og prismæssigt m åtte Pratt &
Whitneys og Nordenfelts mitrailleuser betragtes som værende på samme niveau uanset den konstaterede lidt større skudhastighed ved sidstnævnte. De
afgørende fordele ved Nordenfelt var fabrikkens nærhed samt dette firmas
store erfaring. Der henvistes også til den engelske flådes beslutning om indførelse afNordenfelts mitrailleuser til afløsning af Gardners. Søtøjmesteren
anbefalede derfor, at de 34.000 kr. anvendtes til anskaffelse af Nordenfeltmitrailleuser, og der vedlagdes kontraktudkast for 7 stk., som var, hvad der
kunne fås for det til rådighed værende beløb under forudsætning af, at der
anskaffedes dansk h åndv åbenammunition." Spørgsmålet om denne anskaffelse sinkedes stadigvæk af den manglende endelige beslutning om nyt
håndvåbenkaliber og ammunitionstype. I februar udtalte Marineministeriet
imidlertid, at "da kuglesprøjter alt for længe siden er indgået som et fast led
i armeringen af de forskellige europæiske mariners skibe, finder ministeriet det ikke ret forsvarligt for vort vedkommende længere at opsætte afgørelsen af hvad våben, man vil bestemme sig til, selvom man må indrømme den betydning, det ville have, at marinen anvendte det samme kaliber,
der vil blive vedtaget for hærens geværer" . Marineministeriet fremhævede i
forbindelse med spørgsmålet om valg af fabrikant den vægt, man måtte tillægge den store erfaring Nordenfelt rådede over ved hans våbens indførelse
i de fleste europæiske mariner. Ministeriet henviste også til et af Armstrong
& Mitchell fremsat tilbud om en forbedret Gatlingkanon. De udførlige og
sammenlignende skydeforsøg, den måtte underkastes for at komme i betragtning, ville imidlertid medføre en uacceptabel forhaling af sagen. For
så vidt angik kaliberet, ønskede ministeriet, at dette bestemtes til at svare til
Jarmanns 10,15 mm patron, idet hensynet til ønsket om fælles ammunition
m åtte vige for at kunne få våbnene til rådighed samme år. Ministeriet anmodede derfor generalinspektøren om at beordre Søtøjmesteren til på ba-
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Shydllillg med Nonlenfelts mitrailleuse fra nurrs. (lI'gmt af Kirsten Yde-Andersen, TM).

sis af ovennævnte kontraktudkast at slutte en endelig kontrakt om levering
af 5-løbede Nordenfeltmitrailleuser i et så stort antal, som den dertil givne
bevilling tillod." Det blev til 6 stk. med ammunition og ikke som oprindelig
tilsigtet l Ostk. De 6 stk. I O,15 mm mi trailleuser leveredes i september 1886.
Ved modtagelsesprøven måltes begyndelseshastigheden til 468 m /sek., og
der opnåedes en skudhastighed på 250 skud på 25 sekunder (600 skud/minut) uden standsninger.
Den 5-løbede Nordenfeltmitrailleuse var ligesom Gardnennitrailleusen
forsynet med en håndkraftmekanisme. Mitrailleusens enkelte dele var samlet i et af en solid jernramme, der fortil gav støtte for de 5 ved siden af hinanden anbragte piber og bagtil omsluttede mekanismen. Løbene var forsynet med 5 riffelgange med ensformig snoning svarende til en stigning på 55
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kalibre. Over mekanismen var anbragt et låg med 5 huller, hvorigennem patronerne kunne falde under ladningen. Over låget var placeret en fødekasse, der kunne rumme 50 patroner. Oven på denne kunne anbringes et
magasin med andre 50 patroner. Når skytten efter afgivelse af en salve førte
det under rammen placerede håndtag tilbage, ville de tomme hylstre blive
udtrukket. Ved sidste del af håndtagets bevægelse bagud ville hullerne i
låget komme i flugt med patronlejerne, hvorved 5 patroner ville falde ned i
disse. Når håndtaget førtes fremad ville patronerne komme ud for løbene
og blive skudt ind i disse . Under den sidste del af håndtagets fremadgående
bevægelse ville hanerne efterhånden blive frigjort og slå imod slagdornene,
hvorved skuddene affyredes. De 5 haner frigjordes således, at løbene affyredes i rækkefølgen; nr. 3, 2, 4, l og 5. Numrene regnedes fra venstre til
højre. På rammen var der bagtil anbragt en krykke af stål, der gav støtte for
skyttens venstre skulder under skydning. På rammen var der endvidere anbragt et 8 mm tykt stålskjold. Sigtemidlerne bestod af et fast sigtekorn og en
bevægelig opsats med kærv.
Affuteringen var indrettet således, at mitrailleusen kunne anbringes alle
steder på dækket, i mærs eller i et fartøj , hvor der fandtes installation til revolverkanonen (pivotbøsning eller søjle) . Affutagen bestod af en lodret opstander, der foroven endte i et vandret cylindrisk stykke , der var ført op
mellem rammens sidevægge og forbundet med disse med en bolt, hvorom
mitrailleusen kunne drejes i højden. Opstanderen var forneden støbt i et
med en pivotbolt, der nedsattes i en metalbøsning af samme dimensioner
som revolverkanonens gaffelpivot.
Til den 11 mm mitrailleuse (prøveeksemplaret) anvendtes ligesom til
Gardnermitrailleusen Gatling patroner. Til den 10,15 mm mitrailleuse
anvendtesJarmanns patroner, der var konstrueret af den norske ingeniør J.
Schmith Jarmann (1816-1894) og fremstilledes på Deutsche Metallpatronenfabrik i Karlsruhe. 10,15 mm patronen var også en enhedspatron
med et blyprojektil, patronhylster af messing og ladning af sort jagtkrudt.
Besætningen bestod af l skytte og l lader.
De i alt 7 stk. Nordenfeltmitrailleuser anvendtes i mærsene på panserbatteriet ODIN og panserskibene HELGOLAND , TORDENSKJOLD og IVER
HVITFELDT. Endvidere var de medgivet krydserfregatten FYEN, fregatten
JYLLAND, korvetten DAGMAR, skonnerten ABSALON og briggen ØRNEN, der alle i forskelligt omfang anvendtes som skoleskibe. Fra 1893 indgik de også i de ældre panserbatterier GORMs og LINDORMENs armering.
Derimod blev de ikke, som oprindelig overvejet, brugt som armering i torpedobådene af 2. klasse, idet valget for disses vedkommende faldt på den
hurtigskydende 37 mm Hotchkisskanon . De 6 stk. 10,15 mm mitrailleuser
anvendtes i flåden til 1895 . Den Il mm mitrailleuse indgik i LINDORMENs
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armering til 1898. Nordenfeltmitrailleusen var utvivlsomt på indførelsestidspunktet tidssvarende; men d isse håndkraftbetjente mitrailleuser fik en ret
kort levetid i flåden, idet de omkring 1890 her som i udlandet overhaledes
af den fuldautomatiske rekylmitrailleuse. I 1898-1911 var de 6 stk. 10,15
mm mitrailleuser med ammunition udl ånt til Københavns søbefæstning.
Giintelbergs mitrailleuse

Også her i landet arbejdedes der i midten af 1880 erne med et mitrailleuseprojekt. Premierløjtnant i søværnet, Axel Vilhelm Cuntelberg," fremsatte i
1885 et forslag til en "hurtigskydende maskinkanon" . Generalinspektøren
for Søartilleriet anbefalede, efter at artilleri komiteen havde behandlet forslaget, at der på Orlogsværftet frem stilledes et prøveeksemplar, og dette
skete." Denne 2-løbede 10,15 mm håndkraftbetjente mitrailleuse var i 1887
klar til afprøvning og blev på Amager underkastet en indgående skydeprøve. Forsøgene måtte imidlertid flere gange afbrydes på grund af mangler, brud og beskadigelser af anden art, som medførte, at våbnet for kortere
eller længere tid måtte afleveres til Orlogsværftets maskinværksted/artilleriværksted for eftersyn og reparation. I marts 1888 lykkedes det dog at affyre
48 skud på 17 sekunder (170 skud/minut), og begyndelseshastigheden
måltes til 437 ,5 m/sek. Til trods for gentagne forsøg lykkedes det ikke at
holde skydningen i gang i et minut. Forsøgskommissionen , der var kommet
til den opfattelse, at våbnet trængte til megen behandling fra opfinderens
side, før det ville være modent til fornyet afprøvning, indstillede foreløbigt
forsøgene." Efter modtagelse af rapport herom meddelte Marineministeriet
premierløjtnant Gi.intelberg, at man for tiden ikke så sig i stand til at foretage videre i sagen , idet man dog tilkendegav ham ministeriets anerkendelse
for den interesse for tjenesten og den tænksom hed, han havde lagt for dagen ved denne konstruktion." Denne mitrailleuse kom således aldrig til at
indgå i flådens armering; men den findes den dag i dag i søværnets museumsbeholdning.
Maxims rehylmitrailleuse

Den amerikanske ingeniør Hiram Stevens Maxim (1840-1916) havde i
1880erne oprettet værksted i London og var blevet britisk statsborger. Han
opfandt i 1883 og udtog i 1885 patent på verdens første fuldautomatiske
våben, en vandkølet mitrailleuse, der udnyttede rekylens energi til våbnets
funktionering. Der skulle imidlertid gå nogen tid , før dette våben kom i
brug. Den engelske regering bestilte i 1887 3 stk. til forsøg og indførte rekylmitrailleusen i 1891. I mellemtiden havde Maxim i 1888 sammen med
svenskeren Thorsten Nordenfelt etableret firmaet "Maxim-Nordenfelt
Guns and Ammunitions Company Ltd". Dette kompagniskab ophørte dog
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8 mm Maxhn rekylmitrailleuse.
(Foto: Helge Abrahamson, TiH).

efter nogle års forløb, og i 1897 indledte Maxim samarbejde med Vickers
ved etableringen af firmaet "Vickers Sons & Maxim Ltd." ." Efter indstilling
fra Søtøjmesteren anskaffedes i 18902 stk. 8 mm rekylmitrailleuser til mærsene i den nye krydserkorvet VALKYRIEN. I følge den daværende premierløjtnant T.Foss faldt det ganske naturligt at vælge Maxims konstruktion, ikke
så meget på grund af utilfredshed med de i 1885 indførte Nordenfeltmitrailleuser; men fordi det automatiske system åbned e mulighed for en an derledes pålidelig træfning ved skydning under vanskelige forhold om bord i
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811uII rek)'l1l1itrailleusl'. (Tegne! fif Kirsten Yde-Andersen, TJ'vI).

forhold til de ældre håndkraftmitrailleuser," Samtidig overgik man fra det
10,15 mm kaliber til det i ballistisk henseende mere fordelagtige 8 mm kaliber. Dette ammunitionsvalg medførte, at den i 1889 planlagte anskaffelse måtte udsættes nogle måneder, indtil hærens nye geværmodel (M. 1889) var approberet, og der var taget endelig stilling til patronernes udformning.
Leveringen af de 2 første rekylmitrailleuser forsinkedes yderligere, da der
ved afprøvning på fabrikken konstateredes forskellige mindre mangler og
uregelmæssigheder. Ved prøveskydningen på Amager viste det sig, at pibernes boring ikke var nøjagtig, således at det blev nødvendigt for fabrikken at
levere nye piber. De nye mitrailleuser kom derfor ikke med på VALKYRIENs første togt i 1890. Den endelige modtageprøve, der fandt sted dels på
Amager, dels i Kuglegården på Holmen forløb tilfredsstillende, og den kontraktmæssige skudhastighed svarende til 550 skud /minut blev til fulde
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nået. Prøver om bord i HELGOlAND og TORDENSKJOLD i 1891 faldt
også gunstigt ud.
Princippet i denne mitrailleuse var som tidligere anført at udnytte rekylens energi til udførelse af de forskellige funktioner under skydning, nemlig udtrækning af det tomme patronhylster, spænding af slagdornen, tilbringning og indføring i løbet af en ny patron samt endelig våbnets affyring, således at skyttens arbejde indskrænkede sig til sigtning og påvirkning
af aftrækket. Mitrailleusen bestod af en fast og en rekylerende del. Den faste del bestod af det hule cylindriske forstykke (kølecylinderen) , som omgav piben og det til afkøling bestemte vand, og det kasseformede bagstykke,
som omsluttede den rekulerende mekanisme og bar apparaterne til aftrækket, tilløbets frembringning og til fødningen samt sigtemidlerne. Den re kylerende del bestod af piben med rammestykker, der overførte rekylen til
drivakslen, lås med slagdorn og slagfjeder samt drivaksel med rekylfjeder
og håndsving.
Løbet var riflet med 6 højresnoede riffelgange med ensformig snoning
svarende til en stigning på 30 kalibre. Sigtemidlerne bestod af falk og opsats med kærv.
Ladning af mitrailleusen før skudafgivelse skete ved hjælp af det ovennævnte håndsving. Fødning af våbnet med ammunition foregik ved patroner anbragt side om side i lange lærredsbælter, der hver kunne indeholde
200 patroner. Indfødningen foregik fra højre mod venstre. På bagenden af
bagstykket var anbragt 2 lodrette h åndtag og en affyringskn ap . Under skydning støttede skytten venstre skulder mod krykken, der var fæstnet til bagstykket, og fattede med begge hænder håndtagene. Han affyrede våbnet ved
med begge tommelfingre at trykke på affyringsknappen .
Affutagen bestod af en gaffelpivot, der foroven forenedes med mitrailleusens forstykke ved hjælp af en bolt, hvorom højderetning blev givet. Bagtil
støttedes mitrailleusen af en lodret elevationsstang, der var fæstnet drejeligt
til bagstykket og gled i en muffe fastgjort til pivoten. Ved hjælp af en klemskrue kunne elevationsstangen fastklemmes og mitrailleusen dermed fastholdes i en given højderetning. Under mitrailleusen var pivoten forsynet
med en bæreplade, hvorpå kunne anbringes en ammunitionskasse med
plads til det 200 skuds patronbælte. Gaffelpivoten kunne ved hjælp af en
bøsning installeres alle steder om bord, hvor der fandtes placementer for
revolverkanoner.
Til mitrailleusen anvendtes enhedspatroner af samme type som de til
hærens gevær M.1889 reglementerede med nikkelklædte blyprojektiler.
Ladningen bestod af røgfrit krudt i sm å tr åddannede korn, der var udvendigt grafiterede. Med denne mitrailleuse indførtes i flåden det røgfri krudt,
som vil blive nærmere omtalt i næste kapitel. Der opnåedes en begyndel-
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seshastighed på 610 ml sek . Reduktionen af røgudvikling var naturligvis af
særlig stor betydning ved dette hurtigt skydende skyts.
Før der blev truffet endelig beslutning om anskaffelse af yderligere et antalrekylmitrailleuser, gennemførtes i maj 1892 en udholdenhedsskydning
på ca. 3.000 skud med den ene af VALKYRIENs mitrailleuser. Da denne
skydning forløb tilfredsstillende, kontraheredes 10 mitrailleuser bestemt til
HELGOLAND, TORDENSKJOLD og IVER HVlTFELDT samt til de nye
krydsere HEKLA og GEISER. Efter modtagelsesprøve ved fabrikken i Erith
nær London ankom de til Danmark i maj 1893, og 6 af dem nåede samme
år at blive medgivet eskadrens skibe. Disse våben adskilte sig kun fra de 2
først leverede ved, at 8 mm piberne var fabrikeret på Fagersta Bruk i
Sverige af meget hårdt og stærkt stål. I maj 1895 bestiltes 12 stk. beregnet til
panserbatterierne SKJOLD, ODIN og GORM og krydseren HEIMDAL
(hver 2 stk .) og 1 stk. til FYEN og hvert af øvelsesskibene. Endelig anskaffedes i 1898 endnu 2 stk. til det nye panserskib HERLUF TROLLE. Herved
kom beholdningen op på 26 stk. Disse mitrailleuser indgik i skibenes armering til 1907. De udgik, da kamp ikke længere forventedes på klos hold.
22 stk.overdroges i 1915 til hæren, der i forvejen havde 2 stk. i tårne på
Garderhøjfortet. Under den første verdenskrig benyttede hæren mitrailleuserne bl.a. som luftværnsskyts.

4. Maxims 37 mm rekylkanon
Opfinderen af den 8 mm rekylmitrailleuse, Hiram S.Maxim, konstruerede
efterfølgende på den britiske regerings opfordring en fuldautomatisk 37
mm maskinkanon efter samme princip. Den benævntes "pom pom", et øgenavn der oprindelig blev givet den af afrikanske stammekrigere. Den 37
mm kanon blev udviklet i en periode, hvor Maxim sammen med Thorsten
Nordenfelt drev firmaet "Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Cornpany" i Erith nær London."... Den nye kanon udmærkede sig i forhold til revolverkanonen ved højere begyndelseshastighed og en 4-5 gange så stor
skudhastighed. Det var denne kanon, der under betegnelsen 2 Pdr. PomPom af Vickers videreudvikledes og anvendtes som nærluftværnsskyts gennem hele den anden verdenskrig og de første år derefter, før den i denne
rolle helt erstattedes af den 40 mm Bofors maskinkanon. I Danmark indførte hæren rekylkanonen , idet 6 stk. opstilledes på Middelgrundsfortet,
hvor forsøgsskydning afholdtes ijanuar 1895. Hærens betegnelse for denne
kanon var M.94 senere ændret til M.96. rtJ Søtøjmesteren blev af Maxims
danske agent, Sophus Berendsen indbudt til at deltage." Samme år indledtes forhandlinger, der i sommerens løb førte til en kontrakt med det engelske firma om levering til flåden af2 stk. 37 mm rekylkanoner, som de nu be-
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37mm Maxim rekylkanon. (Foto: Helge Abrahamson, TM).

nævntes. Prisen var 350 pund. pr. stk. Stålemnerne til piberne leveredes af
det svenske Fagersta Bruk og underkastedes materialeprøve på Orlogsværftet før levering til fabrikken. Medens de til søbefæstningen anskaffede
kanoner havde en løblængde på ca. 30 kalibre, var de til søværnet kontraherede 35 kalibre lange. De 2 kanoner blev godkendt efter prøveskydning i
England i november 1895, som overværedes af Søtøjmester Schwanenfliigel. Der opnåedes en teoretisk skudhastighed på 250 skudz'min." I sommeren 1896 afprøvedes de 2 stk. 37 mm rekylkanoner om bord i panserskibet IVER HVITFELDT af en dertil nedsat kommission. Selvom
våbnenes funktionering ikke lod noget tilbage at ønske, viste der sig visse
svagheder. Dels blev projektilerne let revet ud af hylstrene, dels kunne affutagen kun vanskeligt fastholde kanonen under skydning. Disse mangler
blev imidlertid afhj ulpe t. Ved Orlogsværftets artilleriværksted fremstilledes
en ny affutage, der med godt resultat blev prøveskudt i marts 1897 . I april
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Sotojmestn; kommandor O.l': C.SrhwlIllImJliigt4.
(Del KOllgt'iigt! Bibliotek, Fotografisk Atelier),

1896 bestiltes 9 stk. rekylkanoner (nr. 3-11), som efter prøveskydning leveredes i november 1896:~
Hensigten med indførelsen af den 37 mm rekylkanon i flåden var, at den
i de nye skibe og enkelte af de ældre skibe skulle indføres i stedet for den
37 mm revolverkanon . I midten af 1890erne ansås den hurtigskydende rekylkanon for at være et fortrinligt antitorpedob ådsvåben." De 2 først indkøbte rekylkanoner var oprindelig tiltænkt den nye torpedobåd HAJEN
(søsat 1896). Ijanuar 1897 bifaldt Marineministeriet imidlertid, at de 11 kanoner skulle fordeles som følger:"
HELGOLAND
IVER HVITFELDT
TORDENSKJOLD
VALKYRIEN
DAGMAR
ABSALON

3 stk.
2 stk.
2 stk.
2 stk .
l stk.
l stk.

(2 på kommandobro, l på dækshus agter)
(p å forreste bro)
(p å dæk foran barbettetårn)
(på forreste overbygning)
(sattes om bord i INGOLF)
(p å dæk om bagbord foran faldrebet)

Installationen i INGOLF og ABSALON skyldtes disse skibes rolle som skoleskibe. HAJEN armeredes i stedet med l stk. 47 mm hurtigskydende kanon
L/44 og l stk. 37 mm revolverkanon.
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I Søartilleriets forslag til finanslov 1896-1897 var der indstillet om en bevilling på 98.000 kr. til anskaffelse af 10 stk. 37 mm rekylkanoner. Der bevilligedes imidlertid kun 49.000 kr.. I juli 1897 kontraheredes derfor 5 stk.
(nr. 12-16), der leveredes i 1898 og installeredes med 2 stk. i panserbatteriet ODIN, 2 stk. i krydseren HEKLA samt l stk. i dampminebåden HJÆLPEREN. Endelig indkøbtes 8 stk. (nr. 17-24) til det nye panserskib HERLUF
TROLLE. De sidstnævnte kanoner leveredes af firmaet Vickers, Sons &
Maxim i 1898. Efter at bl.a. TORDENSKJOLD var udgået af flådens tal, armeredes de 2 krydsere GEISER og HEIMDAL hver med 2 stk. rekylkanoner.
Den 37 mm rekylkanon var som nævnt konstrueret efter samme princip
som den 8 mm rekylmitrailleuse. Rekylens energi udnyttedes til automatisk
udførelse af de forskellige funktioner under skydning, nemlig udtrækning
af det tomme hylster, spænding af slagdornen, tilbringning og indførelse i
løbet af en ny patron samt endelig kanonens affyring. Skyttens arbejde
indskrænkedes således til sigtning og aftræk. Fødningen af kanonen foregik fra højre side ved hjælp aflange lærredsbælter, hvori patronerne var anbragt side om side. Hvert bælte med 50 patroner var stuvet i en patronkasse, som anbragtes under kanonen og derfra førtes op til kanonens fødestykke. Sålænge et bælte ikke var tømt, kunne kanonen automatisk vedligeholde en uafbrudt ild med en skudhastighed svarende til 250 skud/
min. Rekylkanonen var ligesom mitrailleusen vandkølet, og den bestod ligesom denne af en fast del og en rekylerende del. Den faste del bestod af
det hule cylindriske forstykke (kølecylinderen) , der omgav piben og det til
dennes afkøling bestemte vand, samt et bagstykke, som omsluttede den rekylerende del og indeholdt den hydrauliske, progressive rekylbremse, aftrækkerapparatet og fødeapparatet samt bar sigtemidlerne. Den rekylerende del bestod af pibe med rammestykker, en lås med slagdorn og slagfjeder og en drivaksel med fjeder og håndsving til første ladegreb.
Løbet var riflet med 12 højresnoede riffelgange med ensformig snoning
svarende til en stigning på ca. 30 kalibre. Kammer og projektilleje var konstrueret i nøje overensstemmelse med den 37 revolverkanon af hensyn til
anvendelse af samme ammunition ved de to typer skyts. Sigtemidlerne bestod af falk og opsats samt et galgevisir. De 8 sidst leverede rekylkanoner var
indrettet til at kunne afgive enkeltskud. De øvrige ændredes i overensstemmelse hermed."
Kanonen hvilede i en gaffelpivot, hvis arme hver for sig dannede en rektangulær ramme, på hvis overkant taplejerne var anbragt, og på hvis forkant
der var anbragt et 25 mm tykt stålskjold. Pivoten var under taplejerne formet som en ramme med plads til patronkassen. Grov højderetning udførtes
ved hjælp af en under bagenden anbragt elevationsstang. Finjustering af
højderetningen kunne ske ved hjælp af et stillehjul. I skydestillingen støt-
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3711lm Maxim rekylkanon. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, Tlvl},

tede skytten venstre skulder mod krykken, der var fæstnet til kanonens bagstykke. Med venstre hånd betjente han kanonens affyringsgreb og med
højre hånd elevationsstangens stillehjul. Pivoten var forsynet med en pivottap, der kunne nedsættes i søjler, mærsinstallationer m.v..
Der anvendtes samme ammunition som til den 37 mm revolverkanon,
d.v.s. enhedspatroner med enten en brandrørsgranat af jern med 20 gjagtkrudt eller en pansergranat af stål med 15 gjagtkrudt. Til brandrørsgranaterne anvendtes Demarest mundingsbrandrør og til stålgranaterne Hotchkiss bundbrandrør. Drivladningen var fra rekylkanonernes anskaffelse til
flåden røgfrit skydebomuldskrudt, som samtidig indførtes til det øvrige 37
mm skyts. Dette er nærmere beskrevet i næste kapitel.
Udviklingen på torpedo- og torpedobådsområdet medførte allerede i begyndelsen af det 20. årh un d red e, at 37 mm skytset, hverken hvad angik
rækning eller virkning, tilfredsstillede kravene til antitorpedobådsskyts.
Rekylkanonerne udgik derfor efterhånden af skibenes armering og erstattedes af hurtigskydende kanoner af større kaliber. De sidste udtoges i 1912
fra GEISER og HEIMDAL. Under den første verdenskrig blev i 191520 stk.
37 mm rekylkanoner overdraget til hæren , hvor de bl.a. anvendtes af fæstningsartilleriet.
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5. Oversigt overflådens maskinsksts
Nedenstående skemaer giver en oversigt over flådens maskiriskyts indført i
årene 1881-1896. Dette skyts udmærkede sig som tidligere beskrevet ved at
være affuteret rekylfrit i en gaffel pivot eller en opstander, der med en standardbøsning kunne placeres i en søjle , et lønningsbeslag, en fartøjsinstallation eller i et mærs. Der var således fuld ombyttelighed ved anbringelsen af
disse våben om bord.

FLÅDENS BEHOLDNING AF MASKINSKYrS
1800-tallet
Skytstype

Antal
våben

Indgået
flåden

Udgået
flåden

37 mm revolverkanon

150

1881

1947'

Nordenfelts mitrailleuse

7

1885

1898

Maxim 8 mm

26

1890

1907

24

1896

1912

rekylmitrailleuse

M,L'Xim 37 mm rekylkanon

IAnvendt som regulær armering i nogle ældre enheder indtil slutningen af
den første verdenskrig og som salutkanon så sent som til 1947.
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FLÅDENS MASKINSKITS'"
a7 mm
Rev.

a7 mm
Rek .

K.

K.

10,1 5
mm
Mitr,

Kaliber i mm

a7

a7

10,1 5

8

Løb længde i kalibre

20

35

71,4

106

Våbnets længde i kalibre

32

56

III

1 ,~9

V åbnets længde i mm

1180

20G4

11 30

1195

Våbne ts vægt i kg

21 5

200

178,5

31

Aflurage incl. skæ rm/s kjold

150

a30

2.1

22

Projektil vægt i kg

O,S

O,S

0,022

0,015

D rivladning vægt i kg
so rt krudt/røgfrit krudt

0,083
/0,0,1.

-

0,004

-

/0,04

/-

/0,002

Begynd elseshastighed i
m/sek.
sa lt krudt/røgfrit kruclt

,WO
/480

-

468

-

/520

/-

/610

T eoretisk skudhas tighe d
i skud/ min

50

250

550

550

8 mm
Rek.
1\ Iitr,

vægt i kg
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Il. KAPITEL. PATRONKANONER OG R0GFRIT KRUDT 1875-1895

1. Nye krav
Udviklingen af torpedobådsvåbnet medførte omkring 1880, at der opstod
et behov for antitorpedobådsskyts af sværere kaliber og med længere
rækning, end den revolverkanonerne og mitrailleuserne kunne præstere.
Det ansås for nødvendigt at kunne stoppe torpedobådene på mindst 400
yards {ca. 360 m) .' Det britiske admiralitet gav stødet til den videre udvikling ved i 1881 at opfordre fabrikanterne til at konstruere en kanon, der
kunne udskyde et 6 pds. projektil med en begyndelseshastighed af mindst
550 m/sek. Skudhastigheden skulle være mindst 11 sigtede skud/minut, og
vægten af kanon og affutage måtte ikke overskride 10 hundredweight (cwt) ,
d.v.s. ca. 450 kg. Kanonen skulle være rekylfri og kunne begenes af 3 mand."
I 1883 afholdtes forsøg med 57 mm (6 pounder) hurtigskydende kanoner
(patronkanoner) fra Hotchkiss, Nordenfelt og Armstrong, og i 1886 udskiftedes de 1 inch Nordenfeltmitrailleuser som antitorpedobådsskyts i den
britiske flåde med 57 mm kanoner fra Hotchkiss og Nordenfelt.' I Frankrig
afholdtes fra 1884 forsøg med 47 mm kanoner konstrueret af Hotchkiss i
1883.~ Dette kaliber var kendt fra den franske flådes sværeste Hotchkiss revolverkanoner. Hotchkiss konstruerede også 37 mm hurtigskydende kanoner til brug i mindre fartøjer.
En afgørende forudsætning for disse kanoners lette betjening og høje
skudhastighed var, at der ligesom ved revolverkanonen og mitrailleuserne
anvendtes enhedsammunition. Tætningen i skudøjeblikket tilvejebragtes af
patronhylsteret, der indeholdt drivladningen og tændmidlet og omsluttede
projektilet. Herved lettedes ladningen, og mekanismen kunne, hvad tætningen angik, gøres simplere end ved de almindelige bagladekanoner.
Konstruktionen af alt dette nye skyts var karakteristisk ved, at sigtning og affyring udførtes af en mand, der med støtte af en skulderkrykke rettede kanonen, som var placeret i en rekylfri affutage. Hensigten med den rekylfri
affutering var at lette betjeningen og bidrage til øget skudhastighed. Ulempen var for de lidt større kalibres vedkommende påvirkningen af underlaget under skydning.
Indtil 1890 anvendtes også for disse kanoner betegnelsen bagladekanon
(B.K.). I april 1890 bestemte Marineministeriet, at de hurtigskydende kanoner, der anvendte metalpatroner, skulle benævnes efter deres kaliber i
metermål (millimeter for kanoner under 100 mm kaliber og centimeter for
kalibre af 10 cm og derover) med tilføjelse af bogstaverne H.K. og om nødvendigt tillige kanonens hele længde i kaliber, angivet eksempelvis som
L/40, hvor tallet 40 betød antallet af kalibre." Disse regler forblev i kraft til
1902, hvor betegnelsen patronkanon (P.K.). indførtes.
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Hotchkiss 37111111 bagladdutnon, fm 1890 benætmt hurtigsli)'llende kanon L/28, i t0l1)('(lobåd af 2. klasse.
(Tegnet afKirsten Yde-Andersen, Tivl).

2. Hotchkiss hurtigskydende kanoner
De 37 mm bagladekanoner

Også i Danmark var man i søværnet opmærksom på behovet for kraftigere
antitorpedobådsskyts. Den første hurtigskydende kanon, der anskaffedes til
flåden, var imidlertid en 37 mm bagladekanon L/23, som i 1883 købtes hos
Hotchkiss i Frankrig som forsøgskanon . Formålet var at finde frem til en
passende armering af torpedobåde og da særligt til de mindre både, hvor
den 200 kg Hotchkiss 37 mm revolverkanon var for tung.'; Den 37 mm
prøvekanon , der kun vejede 35 kg, afprøvedes som ovenfor anført i sommeren 1884 sammen med Gardnermitrailleusen ved sammenlignende
skydninger fra TORDENSKJOLDs torpedobåde af 2. klasse mod et torpedobådsmål i Sundet. Disse forsøg faldt ud til fordel for den 37 mm Hotchkisskanon. Det besluttedes derefter at armere de 10 torpedobåde af2. klasse (nr.
4 - 13) hver med l stk. af denne type skyts. I 1886 indkøbtes fra Hotchkiss 10
stk., som modtoges i december samme år.
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37 mm luutigskyderule Im1101l L /38 i lell.llfii /Jivollljfillagl'. (Foto: Helgr A brah amso n, TM).

Den 37 mm bagladekanon /hurtigskydende kanon var støbt i et stykke af
stål. Tappene var anbragt på en tapring, der var skruet på kanonrøret, således at kanonen var nøjagtigt afbalanceret. De til torpedobådene anskaffede
kanoner var 5 kalibre længere end prøvekanonen , alts å L/28. Løbet havde
12 højresnoede riffelgange med ensformig snoning svarende til 30 kalibre.
Løb, projektilleje og kammer var udformet helt som i den 37 mm revolverkanon. Baglademekanismen var en lodret kilemekanisme (faldblokmekanisme) konstrueret af Hotchkiss. Den å bned es og lukkedes ved hjælp af et
håndtag anbragt på stødbundstykkets højre side . Ved dette håndtags første
bevægelse bagud spændtes den i kilen anbragte hane , der foroven bar en
perkutør, Ved åbn in g af kilen påvirkede en udtrækker automatisk patronhylsterets krave og trak hylsteret ud. Affyring foretoges ved hjælp af et pi-
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Hotrhkiss 57 mm bagladelwllolI, [m 1890 bcturvnt 57 mm IllIrtigslly dmdl' lIalUJII 1J44, i H'II)'lfii
IlIillolillrrif!lIlngr. (n'gllrl a] Kirsten I'dr -A ndrrsrn, 1:\1).

stolgreb anbragt på underkant af kanonens bagstykke. Sigtemidlerne var
falk og indledningsvis klapvisir. Senere indførtes forskydelig opsats af
samme type som anvendt på øvrige Hotchkiss-kanoner. På bagstykkets venstre side var monteret en skulderkrykke. der tjente til støtte for skytten under retning af kanonen og under skydning. Til de 37 mm hurtigskydende
kanoner anvendtes samme type 11 mm instruktionspibe som til den 37 mm
revolverkanon.
De 37 mm bagladekanoner/hurtigskydende kanoner var. affuteret rekylfrit i en gaffelpivot. For at formindske stødet ved skudafgang var der på
hver tap anbragt en stålbøsning med ringformede kraver, imellem hvilke
der sad en kautsjukring. Pivoten kunne med sin cylindriske tap nedsættes i en
bøsning, således at kanonen frit kunne bakses og fastholdes i enhver stilling af
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en bremseskrue. Den 37 mm kanon kunne derfor ligesom revolverkanonerne
og mitrailleuserne placeres i en søjle, et lønningsbeslag, en fartøjsinstallation
eller i et mærs. Der var således fuld ombyttelighed ved anbringelsen af disse
våben om bord. I torpedobådene var pivotbøsningen anbragt på kornmandotårnet. Der anvendtes samme ammunition som til den 37 mm revolverkanon.
Ved modtagelsesprøverne undersøgtes hastigheden ved skydning uden
sigte mellem de enkelte skud. Med 2 mands betjening opnåedes 20 og med
1 mand 13 skud/minut.
I fortsættelse af den første anskaffelse modtoges i 1890 yderligere 10 stk.
37 mm Hotchkiss-kanoner, der kun adskilte sig fra de tidligere leverede ved
at være 10 kalibre længere (L/38), hvilket resulterede i større begyndelseshastighed (+ 10-20 m/sek.), men også medførte en vægtforøgelse på 17 kg.
Disse kanoner anvendtes i torpedobådene af 1. klasse, HAJEN og sø ULVEN,
og i torpedobådene af 2. klasse nr. 12 og 13, hvor de erstattede de 37 mm
L/28. De blev ogs å medgivet skole- og øvelsesskibene, hvor deres pivotbøsninger anbragtes på lønningen eller som i ABSALON i en søjle.
Efter årh und redeskiftet fremstilledes på hærens artilleriværksteder 6 stk.
halvautomatiske 37 mm patronkanoner L/38 til brug som fartøjs- og torpedobådsarmering. De 37 mm kanoner fik en meget lang levetid. Indtil
1952 var f.eks. Grønlands Kommandos kuttere armeret med 37 mm P.K.
L/38, og så sent som i 1964 var de i brug i søværnet som salutkanoner.
Den 57 mm bagladekanon
I 1884 blev spørgsmålet om nyt og kraftigere antitorpedobådsskyts forelagt
artillerikomiteen, der udtalte, at der næppe kunne være tale om andre konstruktioner end hurtigskydende kanoner fra enten Hotchkiss eller Nordenfelt . Komiteen anbefalede, at der i England indhentedes nærmere oplysninger om erfaringerne der.' Valget faldt herefter på Hotchkiss 57 mm
hurtigskydende kanon L/44, og ijuli 1885 kontraheredes 2 stk. til panserskibet IVER HVITFELDT, der da var under bygning." De modtoges på søtøj huset i februar 1886.
Den 57 mm kanon, indtil 1890 benævnt 57 mm bagladekanon (B.K.) og
derefter 57 mm hurtigskydende kanon (H.K.) , var fremstillet af smedet og
hærdet stål. Den bestod af et kærnerør, om hvis bagerste trediedel der med
spænding var omlagt en mantel, som fortsatte ud over rørets bagstykke og
her dannede et firkantet stødbundstykke. Løbet var riflet med 24 højresnoede riffelgange med voksende snoning svarende til en stigning på 180-30
kalibre. Baglademekanismen var Hotchkiss lodrette kilemekanisme (faldblokmekanisme) af samme konstruktion som den 37 mm Hotchkiss kanons
mekanisme. Mfyring foretoges ved hjælp af et pistolgreb anbragt bagtil på
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571111lllturtigsk)'llende L/44Ita noll. (Tegn pt af Lon e Steen Ni elsen, TM).

højre side af stødbundstykkets underkant. Sigtemidlerne, falk og opsats
med kærv, var anbragt p å kanonen . Til brug ved skydning om natten indførtes i l890erne et elektrisk natsigteapparat, som bestod af2 glødelamper
anbragt på falken og på kærven samt en h ånddynamo. Til kanonens bundstykke var der fæstnet en skulderkrykke til støtte for skytten. Til uddannelsesbrug fandtes et Il mm instruktionsgevær, som ved instruktionsskydning
anbragtes i kanonernes løb.
De 57 mm hurtigskydende kanoner var placeret rekylfrit i krinolineaffutager, der ligesom kanonerne var af Hotchkiss konstruktion. Kanonen hvilede med sine tappe i en svær gaffelpivot af stål. Dennes nedadvendende
tap var nedsat i en metalbøsning i affutagens sokkel, der bestod af kraftige
stålben (oprindelig jernben) , hvis fødder gennem en jernring var fæstnet
med skruebolte til dækket. Det var udformningen af soklen, der havde ført
til betegnelsen krinolineaffutage. Fra 1886 indførtes 26 mm tykke, foroven
tilbagebøjede stålskjolde til en del af de 57 mm affutager.
Ammunitionen var 4,15 kg enhedspatroner med drivladning af sort krudt
indtil 1892, derefter grovkornet brunt krudt. Der fandtes dels en brandrørsgranat af jern, dels en stålgranat. Til begge anvendtes Hotchkiss anslagsbrandrør (bundbrandrør) .
Begyndelseshastigheden var med drivladning af brunt krudt 555 m /sek.,
og med en kanonbesætning p å 2 mand kunne der skydes med en skudhastighed af 10-20 skud/minut.
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I 1886 leveredes de næste 2 stk . 57 mm bagladekanoner beregnet til HELGOLAND," og i perioden 1887-1891 anskaffedes yd erligere 16 stk . som antitorpedobådsarmering til krydserne VALKYRIEN og HEKLA og til panserbatteriet GORM samt som hovedarmering af kanonbådene GR0NSUND
og GULDBORGSUND, hvor de erstattede de 5" 43 ctr. kruppske bagladekanoner.
I 1895 påtog hærens tøjhusværksteder sig at fremstille bl.a. 57 mm kanoner til flåden , medens maskinværkstedet/artilleriværkstedet på Holmen
stod for fabrikation af affutagerne. III Dette førte til, at der i de kommende år
leveredes 18 stk., således at beholdningen omkring årh u n d redeskifte t kom
op på i alt 38 stk., et antal der i 1912 i forbindelse med indførelse af kappeaffutager og halvautomatisk funktionering n åede op på 44 stk. Den 57 mm
Hotchkiss-kanon, der ved sin indførelse m åtte betragtes som en overordentlig vel funktionerende og effektiv antitorpedobådskanon, fik en vid udbredelse i flåden, og den fandt anvendelse langt ind i det 20. århundrede,
selvom den da i sin oprindelige rolle efterhånden m åtte erstattes af kraftigere virkende og længere rækkende skyts.

Den 47 mm hurtigsksdende kanon L/44
I 1893 bestemtes det, at armeringen i hver af de 2 projekterede patruljebåde
nr. 8 og 9 skulle omfatte en 1 stk. 37 mm revolverkanon samt 1 stk. ikke for
tung kanon med længere rækning og større granatvirkning end 37 mm skytset. Hotchkiss havde allerede i 1883 konstrueret en 47 mm kanon, med hvilken der var opnået en skudhastighed på 11-12 skud/min. Denne kanon
indførtes i den franske og den britiske flåde, i sidstnævnte under betegnelsen 4 pounder, I 1886-1887 anskaffede den danske hær 28 stk. til søbefæstningen og 12 stk . tillandbefæstningen. Til flåden kontraheredes i 1893 og
1894 2 stk. til de 2 patruljebåde. Fra 1897 til 1900 fabrikeredes som nærmere beskrevet i kapitel 12 yderligere 12 stk. 47 mm Kanoner af denne konstruktion på hærens artilleriværksteder.
Denne kanon, der benævntes 47 mm hurtigskydende kanon (H.K.) L/44,
var praktisk talt af samme konstruktion som den i 1886 indførte 57 mm kanon fra Hotchkiss og havde ligesom denne lodret kilemekanisme (faldblokrnekanisme). For at undgå den voldsomme påvirkning af underlaget,
som forekom ved skydning fra krinolineaffutager, var kanonerne i de let
byggede patruljebåde placeret i rekylaffutager. Disse bestod af en kappe, en
vuggerapert og en gaffelpivot. Kappen var delt i en over- og en underdel ,
der omfattede kanonen . Denne havde ingen tappe, men var ved hjælp af 4
ringformede fremspring i indgreb med tilsvarende uddrejninger i kappen,
som den derfor fulgte under rekyl og fremløb . Kappe og kanon viste igennem vuggeraperten og var forbundet med denne ved en progressiv hydrau-
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Hotel/kiss 47111111 hurtigsky/ende kanon L/44 i rekJ'/affutagt!. (Foto: HI'/gt! Abrahamson. TiH).

lisk rekyl bremse med indbygget frembringerfjeder. Til uddannelsesbrug
anvendtes et 11 mm instruktionsgevær, som indsattes i kanonens løb.
Ammunitionen var 2,67 kg enhedspatroner med drivladning af det senere
i dette kapitel beskrevne røgfri krudt, som samtidig med anskaffelsen af de
47 mm kanoner indførtes i flåden. Der fandtes ligesom til den 57 mm kanon
brandrørsgranater af såvel jern som stål med sprængladning af sort krudt,
og til begge typer anvendtes Hotchkiss anslagsbrandrør (bundbrandrør) .

3. Hurtigskydende kanoner afstørre kaliber
Inspireret af 1880ernes lette antitorpedobådskanoner konstruerede flere fabrikanter i den sidste halvdel af dette årt i hurtigskydende kanoner (patronkanoner) af større kaliber. I 1887 kunne Armstrong i Elswick fremvise en 4,7
inch (12 cm) med en skudhastighed på 10 skud på 47 ~ sek. , hvilket var 6
gange hurtigere, end hvad der kunne opnås med en almindelig 5 inch
(12,7 cm) bagladekanon. Den 4,7 inch fulgtes snart af en 6 inch (15,2 cm)
med en skudhastighed på 6 skud/min. Til disse armstrongske kanoner anvendtes delt ammunition med drivladningen placeret i et metalhylster. Me-
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kanismen var en kegleformet bundskruemekanisme, der ved åbning automatisk kastede det tomme patronhylster Ud.11 Til den 4,7 inch hurtigskydende kanon prøveskød Armstrong i 1887 en kappeaffutage, hvor kanonen
rekylerede og løb frem i en cylindrisk kappe, og hvor sigtemidlerne kunne
placeres således, at de var uafhængige af kanonens bevægelser frem og tilbage. " Denne affutagetype repræsenterede et gennembrud af afgørende
betydning for den videre udvikling af skibsartilleriet, og den fandt hurtigt
almindelig anvendelse.
11892 antog den franske flåde en af ingeniør Gustave Canet (1846-1908)
konstrueret hurtigskydende kanon. Det besluttedes imidlertid også at ombygge de ældre bagladekanoner af model 1870 og 1881 til hurtigskydende
kanoner. I 1894 var ombygningen af samtlige 3,9 inch (10 cm), 5,5 inch (14
cm) og 6,4 inch (16,3 cm) gennemført. Den 5,5 inch havde en skudhastighed på 7 skud pr. min.
I Tyskland havde Krupp i 1887 færdigudviklet en vandret rundkilemekanisme til patronkanoner af kalibre fra 87 mm benævnt C/87. Krupp og firmaet Lorenz i Karlsruhe blev snart i stand til at fremstille patronhylstre til
større kalibre. I 1890 kunne Krupp således fabrikere en 15 cm hurtigskydende kanon. I:' I slutningen af samme år var det også lykkedes for Krupp at
fremstille en 12 cm hurtigskydende kanon L/40 i kappeaffutage.
Affutagerne til disse hurtigskydende kanoner var bl.a. af hensyn til hurtig
målfatning indrettet således, at kanonkommandøren siddende ved kanonens bagende selv kunne indstille opsatsen, tage sigte og rette kanonen i
højden og siden. Affyring kunne under hurtigskydning foretages automatisk i forbindelse med kilens lukning.
Omtrent samtidig med udviklingen af de hurtigskydende kanoner af kalibre fra 87 mm og opefter fremkom rø gfri t krudt, hvis anvendelse dels resulterede i øget begyndelseshastighed og dermed længere rækning og
større projektilvirkning, dels tillod at kanonerne under skydning uden
større røggener kunne rettes efter følgende sigte med udnyttelse af deres
høje skudhastighed.

4. Krupps hurtigskydende kanoner
Den ombyggede 87 mm kruptJske kanon
Ved indsendelsen i 1887 af forslag til ekstraordinære anskaffelser i finansåre t 1888/89 anbefalede Søtøjmesteren, at panserbatteriet ODINs 4 stk. 3"
IOctr. kruppske bagladekanoner udskiftedes med 57 mm skyts, bl.a. fordi
de ældre 3" kanoner måtte anses for at være lidet effektive overfor angreb
af torpedob åde. " De 4 stk. 3" 10 ctr. bagladekanoner i panserbatteriet
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Kl1l/J/JS 3 " J O ar: bagjadekanon omlJ)'ggel lil 87
(FOlD: Helgr Abrahamson. T'M),

lili/I

hUl"/igsh)'drnde kanon L/24.

GORM ønskedes også erstattet af skyts, der var mere virkningsfuldt overfor
sådanne angreb. 1:, Da det viste sig, at Krupp netop samme år havde færdigudviklet den ovenfor omtalte vandrette rundkilemekanisme, besluttedes
det at lade Krupp ombygge l stk. 3" 10 ctr. kruppsk bagladekanon til hurtigskydende kanon og forsyne den med ny affutage. Efter at modtagelsesprøven af den første kanon var faldet gunstigt ud, blev yderligere 3 stk. 3"
10 ctr. bagladekanoner hos Krupp ombygget til hurtigskydende kanoner,"
Den først ombyggede kanon modtoges på Holmen i marts 1889 og blev i
løbet af sommeren og efteråret afprøvet under ugunstige vejrforhold i
GORM. Disse forsøg viste, at både kanon og affutage ville være særdeles anvendelige i skibe, hvor pjecen kunne anbringes i en vis højde over vandet
som f.eks. på ODINs stormdæk; men at den ikke egnede sig til at anbringes
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Panserbatteriet ODIN med 4 stil. 87 mm hurtigsll)'dende kanoner L / 24

på øverste dæk.

(Orlogsmuseet),

i GORM, hvor søen under lidt uroligt vejr ville stå ind over det lave dæk og
umuliggøre eller i det mindste meget vanskeliggøre skydning. I ; De 4 stk. 87
hurtigskydende kanoner installeredes derefter i ODIN, medens GORM armeredes med 4 stk. 57 mm Hotchkiss kanoner.
Den ombyggede kanon benævntes fra 189087 mm hurtigskydende kanon
(RK.) L/24. M hensyn til afbalanceringen i tappene var den blevet ringet på
forstykket og ved mundingen forsynet med hoved. Kammer og patronleje var
blevet udboret efter patronens form. Den var blevet forsynet med ny mekanisme, der i realiteten blot var en omdannet rundkilemekanisme af den i de
almindelige bagladekanoner anvendte type. Da tætningen i skudøjeblikket
tilvejebragtes af et metalpatronhylster, kunne mekanismen med hensyn til
lukningen gøres simplere; men til gengæld måtte den forsynes med en slagdorn med aftrækkeranordning til patronens affyring og et udkastersystem til
udtrækning af det tomme patronhylster efter skudafgang.
Affutagen var en centerpivotslædeaffutage principielt opbygget som
Vavasseurs affutager. Den bestod af en lav rapert, som hvilede glidende på
en 15 hældende slæde. Denne var anbragt drejende på en cylindrisk sok0

Krupps hurrigskydende kanoner

351

kel. Skytten sad på et sæde, der var i forbindelse med slæden og fulgte dennes omdrejning i siden. Systemet beskyttedes af et 20 mm tykt plant, skråtstillet skjold, der var fæstnet til slæden samt af et til dækket fastboltet 33
mm tykt underskjold. Raperten bestod af to vanger, der hver var formet
som en cylinder for en progressiv, hydraulisk rekylbremse. Højderetningsapparatet var ligesom på Vavasseurs affutager indrettet således, at kanonen
kunne rettes i højden lige til skudøjebiikket. Det var placeret på kanonens
venstre side og kunne ligesom sideretningsapparatet begenes fra skyttens
plads bag kanonen. Kanonbesætningen bestod af kun 3 mand, idet kanonkommandøren selv rettede kanonen i højden og siden.
Denne ombygning af 3" 10 ctr, bagladekanoner repræsenterede helt klart
et fremskridt. Skudhastigheden var forbedret fra 1 til 6-12 skud/minut og
begyndelseshastigheden øget fra 444 til 495 m/sek. Den nye, mere begeningsveniige affutage muliggjorde endvidere en langt smidigere og mere
effektiv anvendelse af kanonen. Der ombyggedes dog ikke flere end de 4
stk. til ODIN, vel blandt andet fordi slædeaffutagernes tid var ved at være
forbi. Disse kanoner forblev i ODIN, indtil dette panserbatteri i 1912 udgik
af flådens tal. De bevaredes i beholdningen, idet de 1912-1919 var udset til
armering afvagerskibet L0VEN0RN.
Kmp/Js 12 cm og 87 mm hurtigsk)'dende kanoner L/40
Mindre end et halvt år efter, at Krupp i slutningen af IS90 kunne præsentere den før omtalte hurtigskydende 12 cm kanon i kappeaffutage, stod
søværnet overfor at skulle kontrahere artilleriarmeringen til den nye krydser GEISER. Til krydseren HEKLA, som på dette tidspunkt endnu var under færdiggørelse ved Orlogsværftet, var der allerede købt 2 stk. kruppske 6"
95 ctr, (15 cm) bagladekanoner i slædeaffutager fra Armstrorig af samme
type som det i krydseren VALKYRIEN installerede skyts. Disse kanoner havde
en maximal skudhastighed på 1 skud/min. Da der med den 12 cm hurtigskydende kanon kunne opnås en skudhastighed på S-s skud/min., faldt valget naturligt på denne hurtigskydende kanon i moderne affutage. GEISER
og den efterfølgende krydser HEIMDAL anneredes hver med 2 stk. 12 cm
og 4 stk. S7 mm hurtigskydende kanoner L/40.
Flådens hurtigskydende kanoner (patronkanoner) fra Krupp omfattede
således:
Modtaget:
Til:
Benævn t til 1902:
Benævn t fra 1902:
87 mm 10 ctr. L/24 H.K. 87 mm p.K. L/24
1889 (ombygget) 4 stk. 87 mm L/24 ODIN
1892-1895
7 stk. 12 cm L/40 GEISER 12 cm 44 ctr. L/40 H.K. 12 cm P.K. L/40
HEIMDAL
SKJOLD
1892-1893
8 stk. 87 mm L/40 GEISER 87 mm 23 ctr; L/40 H.K. 87 mm P.K. L/40
HEIMDAL
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Krydseren HEIl'vIDAL. (SØværnets Taktik· og Våbenskole, faggruppefjernkending).

De 40 kalibre lange 12 cm og de 87 mm hurtigskydende kanoner var
grundlæggende konstrueret efter samme principper som Kru pps almindelige bagladekanoner. De var mantelringkanoner forsynet med samme mekanisme som den ombyggede 87 mm 10 ctr. hurtigskydende kanon L/24.
For uhindret af det opstående at kunne sigte fra kanonen i langskibs stilling var kanonkommandørens standplads og sigtelinien på forreste 87 mm
kanon om styrbord og agterste kanon om bagbord forlagt til kanonens
højre side. Som følge heraf foregik kilens udtræk i modsætning til de andre
kanoner til venstre . På grund af affuteringen i kappeaffutager var kanonerne uden tappe. Under rekyl og fremløb gled kanonernes cylindriske
bagstykke i affutagens kappe. Under stødbundstykket og i et med dette var
anbragt en arm for rekylbremsen. Med disse hurtigskydende kanoner var
der taget et stort skridt fremad i forhold til de almindelige bagladekanoner.
Disse kanoner forblev i krydserne GEISER og HEIMDAL og i panserskibet
SKJOLD i disse skibes hele levetid, d.v.s. til 1928-1930. 2 stk 12 cm patronkanoner L/40, som de betegnedes fra 1902, anvendtes i inspektionsskibet
FYLLA i 1933. M de 87 mm kanoner anvendtes 2 stk. som hovedarmering i

Krupps hurtigskydende kanoner

353

Kntp/JS 12 C11I hurtigsh)'dende kanon L/40 i happeaffutage. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

inspektionsskibet HVIDB]0RNEN 1929-1941 , og 6 stk. opstilledes på batteriet SIXTUS i 1932. 4 af disse anvendtes som salutkanoner frem til 1956.
Hæren anskaffede i 1893 6 stk. 12 cm hurtigskydende kanoner L/40 af
samme type som flådens til Middelgrundsfortet, hvor de stod til efter afslutningen af den anden verdenskrig. De 12 cm og 87 mm hurtigskydende kanoner L/40 var det sidste skyts, søværnet anskaffede fra Krupp.
Til de kruppske hurtigskydende kanoner anvendtes til uddannelsesbrug
ligesom ved det lette skyts det Il mm instruktionsgevær, som oprindelig benævntes "indre kanongevær".

Krupps kappeaJJutager
Med indførelsen af kappeaffutager med rekyl i skudretningen blev der taget et stort og vigtigt skridt. Endelig var der udviklet en affutagetype, der
ogs å for det noget sværere skyts tilfredsstillede kravet om let og hurtig indstilling af kanonen lige til skudøjeblikket. og som i begrænset omfang anstrengte underlaget, en affutagetype. som anvendes den dag i dag.
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Affutagerne til de to krydseres 12 cm og 87 mm kanoner var bortset fra
størrelsen ens, når det undtages, at sigtemidlerne og højderetnings- og sideretningsapparatet på 2 stk. 87 mm kanoner i hvert skib var anbragt på kanonens højre side, fordi kileudtrækket på disse kanoner af hensyn til udbygningerne foregik til venstre side. Hver affutage bestod af en kappe, en rapert
og en sokkel. Kappen, der var støbt i bronze, var cylinderformet og omsluttede kanonens bagpart, på hvilken der fandtes en cylindrisk glideflade.
Udvendigt bar kappen to tappe, som hvilede irapertens taplejer, og om
hvilke kanonen kunne eleveres og plongeres (drejes nedad) . På forkant var
kappen forsynet med et lille skjold, der dækkede for skærmens kanon port.
På venstre/højre side af kappen anbragtes sigtemidlerne, der bestod af en
falk og en forskydelig opsats med kærv. Rekylbremsen var en progressiv, hydraulisk bremse. J forbindelse med denne fandtes et frembringerapparat,
hvis fjedre under rekylen spændtes så meget, at de kunne føre kanonen
frem under elevationer indtil 10·. Raperten bestod af 2 vanger, der foroven
var forsynet med taplejer. På rapertens forside var der befæstet en halvcylindrisk skærm med skråt tag . J GEJSER var skærmens cylindriske del og tag
henholdsvis 25 mm og 15 mm tyk. J HEJMDAL var de tilsvarende tal 40 mm
og 25 mm. Højderetnings- og sideretningsapparaterne var anbragt således, at
skytten i sigtestilling kunne rette kanonen både i højden og siden . Den cylinderformede sokkel var forneden boltet til dækket og foroven forsynet med
en underbane, der dannede leje for kuglerne, der bar raperten. Til soklens
overkant var endvidere fæstnet en snekkekrans for sideretningsapparatet.
Til brug ved skydning om natten fandtes der ved hver kanon et elektrisk
natsigteapparat, der bestod af en elektromagnetisk håndmaskine, der leverede strøm til glødelamper, som belyste falk og opsats.
Canets tåmaJfutage
J panserbatteriet SKJOLD var de 3 stk. 12 cm hurtigskydende kanoner L/40
ligesom den 9"/24 cm bagladekanon placeret i pansrede drejetårne af den
franske ingeniør Canets konstruktion. De var opstillet på agterdækket med
et tårn i hver side i borde tæt agtenfor overbygningen og det tredie tårn agter i diametralplanet. Tårnene var pansret med 120 mm St.Chaumont specialstål på 25 mm inderhud. Tårnenes tag var 32 mm og kuplerne 90 mm tykke. J
tårnenes kanonrum stod affutagerne, som ligeledes var af Canets konstruktion. De bestod af en kappe, hvori kanonen bevægede sig under rekyl og
fremløb, samt en rapert i hvilken kappen var anbragt med sine tappe.
Raperten var fast opstillet på tårngulvet. På undersiden af kappen fandtes
den hydrauliske, progressive rekylbremse. På hver side af rekylbremsen var
anbragt et frembringerapparat, som bestod af et system af spiralfjedre, der
var i stand til under alle elevationer at bringe kanonen frem til skudstilling
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12 cm hUl"tigsk)'dp/ule kanon
L/40 i Canets drejetåm i panserbatteriet SKJOW. (Tegnet af
Kirsten Yde-Andersen, TiH) .
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efter dens rekyl. T årnkommandørens standplads var i tårnets ene side ved
kuplen på en højt placeret platform. Herfra kunne han tage sigtet, rette
kanonen i højden og siden samt foretage affyring. Højderetningen udførtes manuelt, medens tårndrejningen (baksningen) foregik ved hjælp af en
elektromotor, hvis igangsætter tårnkommandøren betjente. Alternativt
kunne baksningen udføres manuelt ved hjælp af et svinghjul p å den modsatte side af kanonen. Sigtemidlerne var falk og opsats med kærv, som viste
op ove r tårn tage t. T årnene var koniske fra lidt over panserdækket og helt
ned til pivoten. Der fandtes ingen tårnbrønd; men omkring hullet i panserdækket var der en overbygning, hvis overkant dannede bane for de koniske
ruller, der bar tårnet, og hvis inderside dannede yderbane for de lodrette,
cylindriske ruller, der støttede tårnet. En del af tårnets vægt blev optaget af
den under tårnet placerede hydrauliske bøsning. Ammunitionstilbringningen foregik ved hjælp af en h åndbetjent elevator, som bestod af to parallelle kæder uden ende, mellem hvilke der var anbragt skåle til patronspidserne. Der kunne være 2 patroner p å ad gangen på elevatoren, som havde
en kapacitet på ophejsning af 8 patroner pr. minut. Af hensyn til sigtet under skydning forefter var tårnkommandøren i det forreste tårn om bagbord
placeret p å kanonens venstre side, medens udtrækning af kilen foregik til
højre. I de andre tårne var arrangementet omvendt. Til betjening af dette
efter datidens forhold overordentlig moderne våbensystem krævedes kun 5
mand.

5. Røgfrit krudt
Bestræbelserne på ad kemisk vej at udvikle en krudttype, som havde en kraftigere effekt og var mindre slamdannende end det mekanisk blandede
sorte/brune krudt, havde stået p å i mange år, før det lykkedes at fremstille
et stabilt og sikkert nyt drivmiddel til h åndvåben og kanoner.

Skydebomuld
Som omtalt i kapitel 9 havde professor Schonbein i Basel allerede i 1845 opdaget, at almindelig bomuld (cellulose) bliver eksplosivt, n år det behandles
med koncenterert saltpetersyre (nitreres). I første omgang stilledes der store
forventninger til dette nye sprængstof, skydebomuld, som mange h åbede
kunne afløse det sorte krudt bl.a. som drivladning i skydevåben. Skyde bomulden udviklede langt større kraft end det sorte krudt, og den forårsagede
mindre forurening af kanonerne. Samtidig havde den den fordel, at der
næsten ikke udvikledes røg. Det viste sig imidlertid, at kanonrør og kugler
ved skudafgivelse kom ud for så stærk påvirkning, at datidens forladekanoner dels blev udsat for ødelæggelse , dels blev for urolige under skydningen.
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Panserbatteriet SKJOW. (Orlogsinuseet).

Det viste sig ogs å, at den tidlige skydebomuld ikke var tilstrækkelig lagringsbestandig. Vi skal helt frem til den sidste halvdel af 1880erne, før skydebomulden effektivt kunne benyttes som drivladning.
Udoildingen af røgfrit krudt
Det var den franske kemiker Vieille, der som den første fandt et middel til
at gøre skydebomulden anvendelig som drivladning ved fuldstændig at befri den for nitreringssyrerester. Han indførte gelatinering af skydebomulden , d.v.s. behandling af den i et opløsningsmiddel, som efterfølgende
fordampede . Hertil anvendte han æteralkohol. Efter gelatineringen, der
foregik i en æltemaskine, kunne skydebomulden som en vælling æltes til en
homogen plastisk masse, presses, findeles og tørres. I 1886 tog han patent
p å det første brugbare røgfri krudt, skydebomuldskrudtet eller nitrocellulosekrudtet. Dette krudt havde ca. 3 gange så stor sprængkraft som noget
indtil da anvendt drivmiddel, og det opfyldte tidens krav om langsommere
forbrænding. Medens tidligere forsøg på at fremstille langsomt brændende
krudt kun havde ført til varianter af det sorte krudt, f.eks . det brune krudt,
var Vieilles "Poudre B" en komplet nyskabelse, den første praktisk anvendelige drivladning af skydebomuld. Den franske marine accepterede hurtigt
det nye nitrocellulosekrudt, og i 1893 var det indført til alt skyts i den franske flåde. I~
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Andre lande fulgte hurtigt efter; men der var forskel på de forskellige
sømagters valg af røgfri krudtsorter. Et par år efter at Vieille introducerede
sit krudt havde svenskeren Alfred Nobel (1833-1896) opfundet et krudt,
der var betydelig kraftigere og mere fuldendt end det franske, og som han
kaldte ballistit. I stedet for at anvende et ved eksplosionen uvirksomt opløsningsmiddel, gelatinerede han skydebomulden /nitrocellulosen med
den meget kraftige sprængolie, nitroglycerin, der var i besiddelse af en stor
opløsningsevne. Dermed var nitroglycerinkrudtet opfundet. " Kun ti dage
efter, at Nobel den 03/07 1889 havde patentanmeldt sit nitroglycerinkrudt,
bragte han personligt en lille portion røgfri t krudt i kornform (3 1/~x3 1/~x3 1/~
mm) til Essen, hvor det næste dag blev prøveskudt i en 5 cm patronkanon.
Krupp bestilte straks en større mængde af dette krudt i forskellige kornstørrelser (op til 15 mm sidelængde) og be gyndte i oktober 1889 forsøg med
alle kalibre op til 30,5 cm. Resultaterne var så gunstige, at krudtet under betegnelserne "W.P. C/89" (Wurfel Pulver) eller "Rauchloses Pulver C/89"
kunne indføres til praktisk brug."
I begyndelsen af 1890erne indførtes ogs å i Storbritannien nitroglycerinkrudt benævnt "Cordite Mk. I". Det bestod af 58 % nitroglycerin, 37 % nitrocellulose og 5% vaselin. Denne krudtsort udviklede megen energi pr. enhed, men producerede også meget varme gasser og sled hårdt på kanonerne.
Fra 1902 afløstes den af "MD Cordite", der kun indeholdt 30% nitroglycerin og mere end fordoblede de 12 inch kanoners levetid i forhold til Mk. V I
Foruden i Frankrig anvendtes nitrocellulosekrudt i 1899 i U.S.A., Rusland,
Schweiz, Holland, Belgien, Sverige og Danmark samt i et vist omfang i Tyskland og Østrig. Nitroglycerinkrudt brugtes i England, Tyskland, Østrig og
Italien ." Røgfrit krudt brugtes for første gang i kamp under den brasilianske borgerkrig i 1893, da krydseren TAMANDARE var udrustet med ladninger af ballistit til sine 6 inch hurtigskydende kanoner,"

Det røgfri krudts former og betegnelser
Som tidligere beskrevet under omtalen af det sorte og brune krudt anvendtes
i tidens løb forskellige former for og størrelser af krudtkorn og prismer med
henblik på at variere drivladningernes forbrændingshastighed samt give så
gode antændelsesforhold for drivladningen som mulig. Også efter indførelsen af det røgsvage krudt forekom der drivladninger af kornet eller
prismeformet krudt. Efterhånden fremstilledes det røgfri krudt til skibsskytset dog som oftest i rørform eller strimmelform. Rørkrudtet udmærker sig
ved, at den brændende overflade nærlig er konstant under hele forbrændingen, idet formindskelsen af den udvendigt brændende overflade meget
nær vil svare til forøgelsen af den indvendigt brændende overflade. Herved
opnås, at den under forbrændingen af krudtkornet udviklede gasmængde
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er nærlig konstant under hele forbrændingen. Ved strimmelkrudt vil den
brændende overflade fra antændingstidspunktet aftage. Ved kornet krudt
vil dette ske endnu hurtigere.
Indledningsvis betegnedes her i landet kornet krudt og strimmelkrudt
ved længde, bredde og tykkelse angivet som længde x bredde x tykkelse i
mm. For rørkrudtet betegnede det første tal ligeledes længden, medens de
sidste 2 tal, der angaves som en brøk, angav henholdsvis rørets udvendige
diameter og rørets vægtykkelse, eksempelvis 570x12/5 mm.
Indførelsen afrøgfrit krudt til flådens skyts
I en artikel i Tidsskrift for Søvæsen 1890 påpegede Undertøjmesteren , premierløjtnant H .T.Foss, at spørgsmålet om fremstilling af røgfri t krudt allerede syntes tilfredsstillende løst både i Frankrig, England og Tyskland.
Artiklen indeholder en gennemgang af Krupps forsøg med det røgfri kanonkrudt W.P.C/89 i kanoner af forskellige kalibre. Disse forsøg viste i
følge forfatteren det nye , røgfri krudts klare overlegenhed i forhold til det
brune krudt."
Samme år modtoges et tilbud fra de forenede Rhinsk-Westphalske krudtfabrikker om at levere røgfri t krudt af samme sort, som Krupp havde benyttet
ved ovennævnte forsøg. Søtøjmester Schwanenflugel kunne imidlertid ikke
umiddelbart anbefale dette tilbud, idet fabrikkernes betingelser for videre
køb måtte opfattes som for bindende. Søartilleriet havde i nogen tid overvejet indførelse af røgfri t krudt, men havde ikke foresl ået anskaffelser fra udlandet, da det forventedes, at der snart ville kunne fremstilles røgfri t krudt i
Danmark. Med henblik på at opnå erfaringer med røgfrit krudt til de hurtigskydende kanoner så Søartilleriet dog gerne, at der fra udlandet anskaffedes et mindre parti, såfremt dette kunne ske uden langtvirkende bindinger,"
På Frederiksværk Krudtværk var der i 1890 indledt forsøg med de nye
røgsvage krudtsorter. I 1891 iværksattes produktion af røgsvagt geværkrudt
til hærens nye gevær M.89; men først i 1893 kom fremstillingen af røgsvagt
kanon krudt i gang."
Da der i april 1891 hos Krupp kontraheredes 12 cm og 87 mm nykonstruerede, hurtigskydende kanoner L/40 til den under bygning værende krydser GEISER, opstod der af hensyn til effektiv udnyttelse af dette moderne
skyts et umiddelbart behov for indførelse i flåden af røgfri t krudt." Der blev
derfor afgivet bestilling p å det tyske røgfri, kornede nitroglycerinkrudt
W.P.C/89 (kornstørrelse 8x8x4 mm til 12 cm, 6x6x3 mm til 87 mm) . I marts
1892 afholdtes på Krupps skydeplads ved Meppen en forsøgsskydning med
dette krudt i de 12 cm og 87 mm kanoner. Med en ladning på 3,85 kg opn åedes med de 12 cm kanoner en begyndelseshastighed på 738 m /sek. og
max tryk 2340 atm. Med de 87 mm kanoner opnåedes en begyndelsesha-
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stighed på 725 m/sek og maks. tryk 2345 atm., hvilket svarede til kontraktkravene. Ved de endelige modtagelsesprøver ijuni samme år opnåedes tilsvarende tilfredsstillende resultater," I ballistisk henseende opfyldte dette krudt
således forventningerne. Allerede i august 1892 bestemte Marineministeriet
imidlertid i forbindelse med fastsættelse af krydseren HEIMDALs armering,
at der skulle optages forhandlinger med Krupp om levering af en "for skytset mindre destruerende krudtsort" end det til GEISER leverede Nobelkrudt." Det kornede nitroglycerinkrudt ansås for at være temmelig ødelæggende for skytset, og på GEISERs første togt gav det anledning til gennemslag af patronhætterne med deraf følgende beskadigelse af kanonernes kileplader," Efter skydning for ladningsbestemmelse på Amager i august 1892 fastsatte Marineministeriet for GEISERs 12 cm og 87 mm hurtigskydende kanoner krigsladninger på henholdsvis 3,68 kg og 1,875 kg
W.P.C/89:11 I august 1893 modtog Søtøjmesteren fra Krupp oplysninger om
en ny røgfri krudtsort i rørform, Rohrenpulver C/93 (R.P.C /93), som
Duneberg Krudtfabrik havde fremstillet til Krupp. " Denne krudtsort indgik også i de sammenlignende skydeforsøg, som for landartilleriet gennemførtes hos Krupp med henblik på valg af drivladning til de 6 stk. 12 cm hurtigskydende kanoner L/40, der anskaffedes til Middelgrundsfortet. Disse
forsøg resulterede omkring årsskifte t 1893 /1894 i, at landartilleriet valgte
at anvende R.P.C./93.~~
Frederiksværk Krudtværk var på dette tidspunkt endnu ikke i stand til at
fremstille røgsvagt krudt til 12 cm kanoner og ville ikke umiddelbart kunne
levere sådant krudt til flådens 87 mm H.K Anskaffelse af røgsvagt krudt til
flådens 12 cm og 87 mm hurtigskydende kanoner måtte derfor fortsat ske
fra udlandet." Ved modtagelsesprøverne for HEIMDALs 12 cm og 87 mm
kanoner i 1893 og SKJOLDs tilsvarende 12 cm i 1894-1895 benyttedes
røgfri t krudt af sorten W.P./89. Der blev ogs å gjort forsøg med svensk fremstillet krudt. I begyndelsen af 1894 indkøbtes hos Nitroglycerin Aktie
Bolaget i Stockholm 65 kg røgfri t krudt af typen ballistit (Nobels patent af
01/05 1890), som bestod af lige dele nitroglycerinkrudt og nitrocellulose,
beregnet til de 12 cm hurtigskydende kanoner L/40. Dette krudt var strimmelkrudt. Samtidig anskaffedes 25 kg til den 87 mm L/40.:l; I perioden februar-maj 1894 afholdt forsøgskommissionen skydeforsøg med det svenske
krudt. Der opnåedes en be gyndelseshastighed på 717 m /sek. med den 12
cm og 733 m /sek. med den 87 mm kanon. I begge tilfælde var det maksimale tryk under 2000 atm."
Det endte imidlertid med, at der tidligt i 1895 sluttedes kontrakt med
Krupp (29 januar/05 februar) om levering af det rørformede nitroglycerinkrudt, D.R.P./93 (Diineberger Rohrenpulver), med hvilket der kunne
opnås nærlig samme be gyndelseshastighed som med W.P.C./89, men med
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mindre maks. tryk. Der bestiltes 6000 kg til 12 cm (570xI2/5 mm) og 2400
kg til 87 mm skytset (420x9/3 mm), som blev prøveskudt i Meppen i maj
1895. Her opnåedes med 12 cm begyndelseshastighed 727 m /sek. og maks.
tryk 1800 atm ." Marineministeriet bestemte derefter, at der til de 12 cm og
87 mm hurtigskydende kanoner foruden de i 1892 fastsatte krigsladninger
for de 12 cm kunne anvendes 3,85 kg røgfri t rørkrudt (570xI2/5 mm) og
for de 87 mm 2,10 kg røgfrit rørkrudt (420x9/3 mrn) ,"
Da det sorte /brune krudts røgudvikling under skydning hindrede følgende sigte og derfor begrænsede muligheden for effektiv udnyttelse af
den høje skudhastighed, ønskedes der også til de lettere , hurtigskydende
kanoner og til det 37 mm maskinskyts indført røgfri t krudt. I november
1893 indkøbtes hos Hotelikiss i Paris 170 kg fransk røgfri t krudt af typen
B.N.l bestemt til den nye 47 mm hurtigskydende kanon L/44 til den under
bygning værende patruljebåd nr. 8.:1' 1 Forsøgsskydning med dette krudt gennemførtes i februar 1894 med stærkt svingende resultater, og i et enkelt
tilfælde måltes et meget højt maks. tryk (2883 atrn.):" Omtrent samtidig
indkøbtes hos Nitroglycerin Aktie Bolaget i Sverige 5 kg ballistit i prismer a
5x5x2 mm, som blev prøveskudt med bedre resultat. Der anskaffedes derefter 200 kg af det svenske krudt. Med den 47 mm kanon L/44 opnåedes
en begyndelseshastighed på 722 m /sek. I juni 1895 foretoges prøveskydning med røgfri t krudt af sorten R.F.K.2 fra Frederiksværk. Forsøgskommissionen vurderede imidlertid, at denne krudtsort var for brisant til
den 47 mm kanon. Der bestiltes derefter 1.000 kg ballistit i Sverige. Frem til
1899 bestod krigsladningen til den 47 mm hurtigskydende kanon L/44 af
0,375 kg af det svenske krudt. Derefter indførtes skydebomuldskrudt fra
Frederiksværk (røgfrit strimmelkrudt II (320x21xl,75 mm) 1899/1900).11
I begyndelsen af 1895 påbegyndtes skydeforsøg med røgfrit skydebomuldskrudt fra Frederiksværk Krudtværk til den 37 mm hurtigskydende kanon L/28. Der blev skudt dels med R.F.K.4 (2x2xl mm), dels med R.F.3
(2x2xO,5 mm) . I marts 1895 gennemførtes med samme kanon sammenlignende forsøg med R.F.K.2 (3x3xl ,75 mm) fra Frederiksværk og britisk
røgfrit krudt, ballistite. Disse forsøg førte til, at det kornede R.F.3 blev valgt
som drivladning i de 37 mm hurtigskydende kanoner, revolverkanoner og
rekylkanoner,"
I juni samme år indledtes også forsøgsskydning med den 57 mm hurtigskydende kanon L/44. Der anvendtes 3 forskellige prøver af røgfrit
krudt fra Frederiksværk (R.F.K.2 , le og lie), som alle viste sig for brisante."
I september afholdtes sammenlignende forsøg med svensk kornet nitroglycerinkrudt (ballistit 6x6x2 mm) og røgfri krudt fra Frederiksværk (II F.K.).
Med det svenske krudt (0,44 kg) opnåedes en begyndelseshastighed på 706
m /sek. og maks. tryk 2230 atm., med det danske (0,40 kg) 615 m /sek. og
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maks. tryk 2070 atm. Valget faldt derfor på det svenske krudt. I løbet af perioden majjuni 1896 modtoges i alt 3.500 kg af ballistit." Denne krudtsort
anvendtes frem til 1899, hvor der også til den 57 mm kanon indførtes skydebomuldskrudt fra Frederiksværk (røgfrit strimmelkrudt II (230x21xl,75
mm) 1899 /1900). 1:Det røgfri krudt var så kraftigt virkende, at man for at opnå samme begynd elseshastighed kunne nøjes med fra en trediedel til halvdelen af den
tidligere ladningsvægt. Med det røgfri krudt kunne især i de lange kanoner
med samme maksimumstryk som ved anvendelse af det brune/sorte krudt
opnås en betydelig større begyndelseshastighed for projektilet (Vo).
Nedenstående skema illustrerer det røgfri krudts overlegenhed over det
brune/sorte krudt.
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6. Ammunition
Til alle flådens hurtigskydende kanoner fra 37 mm til 12 cm anvendtes enhedspatron , hvor projektil , ladning og tændmiddel var samlet i et hele ved
hjælp af patronhylsteret, der også havde til opgave at skabe tætning i skudøjeblikket.
Patronhylstre

Patronhylstrene var svagt koniske metalhylstre med en massiv bund, der
havde en fremspringende krave. Centralt i bunden fandtes et hul til anbringelse aftændmidlet. Dette bestod ved de 12 cm, 87 og 57 mm hylstre af
en tændskrue. Ved de 47 og 37 mm hylstre var hullet glat, og der var deri
presset en tændkapsel. I begge typer tændmiddel fandtes en tændsats, som
tændtes, når perkutøren/slagdornen ved affyring slog mod tændskruens/ tændkapslens bund.
Drivladninger

Indtil indførelsen af røgfri t krudt anvendtes som drivladning til de 37 mm
hurtigskydende kanoner revolverkanonkrudt og til de 57 mm og de 87 mm
L/24 kanoner grovkornet brunt krudt. Fra midten af 1890erne var der
imidlertid som ovenfor beskrevet indført rø gfri t krudt til alle typer hurtigskydende kanoner med undtagelse af den ombyggede 87 mm L/24.
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Jemgranater
Til alle de hurtigskydende kanoner fandtes brandrørsgranater af støbejern
beregnet til beskydning af ubeskyttede eller let beskyttede mål, hvor de hovedsagelig virkede ved deres sprængladning. Efter indførelsen af panserbrydende granater og granatkardæsker, hvortil der ogs å anvendtes brandrør,
ændredes benævnelsen brandrørsgranater til jerngranater eller støbejernsgranater. Hvad den ydre form angik, var der ingen væsen t1ig forskel på granaterne til de hurtigskydende kanoner (patronkanonerne) og til de almindelige bagladekanoner. Ved granaterne til de førstnævnte var føringsbæltet
dog anbragt i større afstand fra bunden af hensyn til granatens anbringelse
i patronhylsteret. De 37 mm, 87 mm og 120 cm jerngranater havde en afskåret spids af hensyn til mundingsbrandrøret, medens de 47 og 57 mm
jerngranater havde en massiv spids, idet de var beregnet til anvendelse af
bundbrandrør. Som sprængladning anvendtes følgende sorter af sortkrudt:

Løst ihældtjagtkrudt
37,47 og 57 mm:
87 mm L/24:
Hydraulisk presset krudt løst ihældt
87 mm L/40 og 12 cm : Tysk sprængladningskrudt i flonelsposer.
Pansergranater
Da kanoner under 15 cm kaliber ikke blev anset for at have tilstrækkelig gennembrydningsevne til at udnytte egentlige panserprojektiler, reglementeredes de hurtigskydende kanoner med pansergranater med henblik på beskydning af let panser, kanonskærme og lignende. Pansergranaterne, der var af
Krupps anslagslnmdbrandror til 12 cm og 87
mm pansergranater: a. løber, b. metalcylinder;
c. jJerkussiollshæltf, d. sikkrrhedsjjedet:
(Haandbog i Soartilleriets 111ateriell903).
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stål, benævntes indledningsvis stålgranater. De havde en forholdsvis stor skorpetykkelse og fuld spids. De var derfor alle beregnet til bundbrandrør.
Sprængladningen, der var noget mindre end ved jerngranaterne, bestod af:
37,47,57 mm:
Jagtkrudt løst ihældt
Hydraulisk presset krudt løst ihældt
87 mm L/24:
87 mm L/40 og 12 cm: Hydraulisk presset krudt i en flonelspose

Brandrør
Til de forskellige hurtigskydende kanoner anvendtes følgende brandrør:
37 mm jerngranat:
Demarests anslagsbrandrør
(mundingsbrandrør)
37,47 og 57 mm
pansergranat:
Hotchkiss anslagsbrandrør
(bundbrandrør)
47 og 57 mmjerngranat: Hotchkiss anslagsbrandrør
(bundbrandrør)
87 mm L/24jerngranat: Anslagsbrandrør Model 1875 (Budins)
og fra 1892 den modificerede udgave
af dette benævnt Model 1891
(mundingsbrandrør)
87 mm og 12 cm L/40
jerngranat:
Anslagsbrandrør Model 1891
87 mm L/24 og L/40
og 12 cm pansergranat: Krupps anslagsbundbrandrør
Demarests og Hotchkiss brandrør er nærmere omtalt i kapitel 10 i forbindelse med den 37 mm revolverkanon. og Model 1875 og 1891 er i kapitel 9
beskrevet i sammenhæng med det kruppske bagladeskyts. Krupps bundbrandrør indførtes med pansergranaterne til de hurtigskydende 87 mm og
12 cm kanoner. Det bestod af et metalrør med en løber med perkussionshætte. Løberen stod på rørets bund, hvortil den fastholdtes af en sikkerhedsfjeder, over hvis udbøjede sider der var anbragt en metalcylinder.
Røret lukkedes foroven af et låg, der på undersiden var forsynet med en
nedad ragende perkussionsspids. Mellem løber og låg fandtes endelig en
spiralfjeder, der tjente til at reducere rørets følsomhed. I skuddets afgang
armeredes røret, ved at metalcylinderen ville fare tilbage om løberen, hvorved sikkerhedsfjederen rettedes ud. Løberen var dermed fri og ville ved
anslag fare frem og dens perkussionshætte blive slået op imod perkussionsspidsen. Ilden fra satsen ville antænde brandrørets krudtcylinder og forplante sig gennem huller i rørets væg og antænde sprængladningen.
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Kanonbetjening ued 12 cm luutigskydrnde IUI/um L/40 i HEliHDAI.. (Orlogsmuseet).

7. De hurtigskydende kanoners anvendelse
Medens der ved det svære skyts fortrin svis anvendtes den såkaldte "forberedte skydning", udførtes skydningen med de lette, hurtigskydende kanoner som "fri skydning" , idet skytset indstilledes og rettedes af kanonkommandøren ved sigtn ing på målet over kærv og falk. Affyring udførtes efter
hans bedste skøn, efter der var give t ordre til ildens åbn ing. Hvor kanonerne var opstillet enkeltvis i mærs, på broer, på eller i overbygninger og lignende isolerede steder, var d et op til skytskommandøren selv a t gisse afstan d en
til målet samt tage hensyn til de forskellige afvigelser, d.v.s. han måtte indskyde sig på m ålet og derpå følge dette.
Også ved det 87 mm og 12 cm skyts i panserbatteriet ODIN og i krydserne
GEISER og HEIMDAL var fri skydning den reglementerede skydernetode.
Før ild åbning ville i disse skibe den kommanderende angive m ålet og ildåb n ingsafsta n d e n samt sideforskydning for opsatshovedet. På den kommanderendes ordre "begyn d skydning" var det overladt til kanonkommandørerne efter eget skøn at afgive skud, såsn art opsatsen var indstillet, og de
havde taget sigte. Efter hvert skud observerede kanon kommandørerne nedslagenes beliggenhed og rettede om fornødent opsatsindstillingen. En
særlig skydemetode var "hurtigskydning", hvor der anvendtes automatisk affyring af kanonerne. Denne metode anvendtes navnlig på kortere afstande
og iværksattes på kommandoen "hurtigskydning"." I panserbatteriet SKJOLD
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anvendtes der dog også for de tårnaffuterede 12 cm hurtigskydende kanoner forberedt skydning med direkte sigte, hvor tårnkommandørerne rettede
kanonerne mod det udpegede mål. Opsatshovedet indstilledes for afstand og
sideforskydning efter den kommanderendes ordre, og på kommandoen
"færdig" ladedes, hvorefter tårn komman dørern e meldte "klar". Når den kommanderende ønskede, at affyring skulle ske, kommanderedes eller blæstes
signalet "fyr". Kanonerne affyredes og ladedes straks igen."
Som en almindelig regel tilstræbtes med de hurtigskydende kanoner ildåbning på stor afstand. Med trænede skytter sattes ildåbningsafstanden til:"
5.000-6.000 alen for kanoner af stort kaliber (87 mm og 12 cm)
4.000-5.000 alen for 47 og 57 mm kanoner
2.500-3.000 alen for 37 mm kanoner.

8. Oversigt overflådens hurtigskydende kanoner
Det efterfølgende skema giver en oversigt over de vigtigste data for flådens
hurtigskydende kanoner (patronkanoner) i 1890erne. Opmærksomheden
skal henledes på, at visse data varierer noget fra kilde til kilde.
FLÅDENS HURTIGSKYDENDE KANONER"
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IDe angivne vægte for 12 cm og 87 mm H.K. L/40 er for henholdsvis
GEISERs og HEJMDALs affutager. Vægtforskellen skyldes, at skærmtykkelsen i GEISER var 25 mm mod 40 mm i HEJMDAL . Vægten af 12 cm tårn og
affutage i SIgOLD var 43.500 kg.
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12. KAPITEL. SKIBSARTILLERIET OMKRING ÅRHUNDREDESKIFTET
1895-1906

1. Den maritime udvikling
Den internationale jlådesituation
Den usikkerhed og mangel på konsekvens, der i flere henseender havde
været så karakteristisk for krigsskibsmateriellets udvikling i åre ne frem til
1889, ophørte i 1890erne, hvor der fandt en afklaring sted. I god overensstemmelse med den amerikanske søofficer og skribent Alfred Th . Mahans
(1840-1914) maximer om begrebet sømagt intensiverede de store sømagter
i 1890erne bygningen af slagskibe på 10.000-16.000 t. Også U.S.A., Tyskland
og Japan begyndte i denne periode at bygge eller købe slagskibe eller linieskibe, som tyskerne kaldte dem. I Italien, Frankrig og Storbritannien havde
det i midten af 1880erne indførte meget svære skyts af kalibre op til 43 cm
vist sig at være uhensigtsmæssigt tungt og for langsomt skydende. Der indtraf også en række uheld med sådant skyts, som i øvrigt hurtigt blev udslidt.
I 1890erne reduceredes derfor i almindelighed kaliberet af det svære skyts
til 28-30,5 cm. Efter indførelsen af røgsvagt krudt øgedes til gengæld kanonernes længde til op til 45 kalibre. '
M særlig interesse for Danmark var naturligvis opbygningen af den tyske
flåde, hvis hovedopgave indtil 1890 havde været kystforsvar og udfaldsoperationer i nærområdet. I 1890-1896 forstærkedes kystforsvaret ved tilkomsten af 8 kystforsvarsskibe af SlEGFRED-klassen på 3.700 t med en hovedarmering af 3 stk. 24 cm kanoner; men omtrent samtidig byggedes 4 panserskibe af den 10.500 t store BRANDENBURG-klasse armeret med 6 stk. 28
cm kanoner i dobbeIttårne som det første tegn på, at Tyskland også på søen
agtede at påtage sig en stormagts rolle. 1 1898-1902 fulgte de 5 linieskibe af
KAISER-klassen (11.600 t) armeret med bl.a. 4 stk. 24 cm kanoner i dobbelttårne. Med udnævnelsen af kontreadmiral Alfred Friedrich von Tirpitz
(1849-1930) til marinerninister i 1897 accelereredes flådeopbygningen og
rustningskapløbet med Storbritannien. 11898 var målsætningen 19 slagskibe
og 42 krydsere. Allerede to år senere øgedes disse tal til henholdsvis 38 og
52, som forventedes nået i 1920. ~ Af mindre enheder rådede den tyske flåde
i 1897 over bl.a. 107 torpedobåde af l. klasse."Tyskland var da godt på vej til
at blive en sømagt af betydning.
Med bygningen i 1905-1906 af det 18.000 t store slagskib DREADNOUGHT
indledte den britiske flåde under admiral John A.Fishers (1841-1920) ledelse en ny æra for slagskibsbyggeriet. Karakteristisk for denne nyskabelse
var "all big gun" armeringen og den høje fart. Hovedarmeringen bestod af
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Det tyskekystforsvarsskib SÆGFRJED. (Søværnets Taktik- og Våbenskote, faggruppefjernkending).

10 stk. 12 inch 45 cal. (30,5 cm Lj45) kanoner af ny model (Mark X) fra
Vickers placeret i 5 dobbelttårne og med en skudhastighed af 2 skud/min.
I armeringen indgik endvidere 76 mm antitorpedobådsskyts, medens det
mellemsvære skyts helt var udeladt. Som det første større skib havde HMS
DREADNOUGHT et fremdrivningsmaskineri bestående af dampturbiner,
der gav det en højeste fart på 22 knob. Med fremkomsten af DREADNOUGHT måtte alverdens slagskibe pludselig betegnes som forældede, og
stormagternes maritime kaprustning accelereredes yderligere.'
Flådestyrker i kamp
I tre årtier efter søslaget ved Lissa 1866, der vakte så stor opmærksomhed
og kom til at præge den taktiske tænkning i så mange år, var der ikke forekommet større krigsbegivenheder til søs og derfor ikke vundet praktiske erfaringer vedrørende skibenes og våbnenes anvendelse og muligheder. I
løbet af årene 1894-1905 skulle det komme til at gå anderledes. Hele tre
krige gav anledning til en større indsats af flådestyrker. Først den kinesiskjapanske krig 1884-1895 med slaget ved Yalufloden, dernæst den spansk-amerikanske krig i 1898 med slagene i Manilabugten og ved Santiago på Cuba og
endelig den russiskjapanske krig 1904-1905 med bl.a. det store og for russerne katastrofale slag ved Tsushima. Ikke mindst erfaringerne fra denne krig
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Slagskibet HlvISDREADNOUGHT. (Søværnets Taktik- og Våbenskole. [aggrupl)«Jjernliencling).

kom til at præge såvel materieludviklingen som de taktiske doktriner. Kølvandsordenen blev atter artilleriskibenes foretrukne kampformation."

Fremskridt på artilleri- ogpanserområdet
I perioden fra midten af 1890erne til 1906 skabtes principielt det skibsartilleri, der skulle blive anvendt op gennem det 20. årh un d rede . Med indførelsen af patronkanoner af kalibre over 15 cm, hurtigt virkende lukkemekanismer p å det sværeste skyts og forbedret ammunitionstilbringning kunne
skudhastigheden øges. Fremkomsten af kappeaffutagen skabte mulighed
for en langt mere fleksibel betjening af kanonen, for sigtemidler, der var
uafhængige af kanonens rekyl, samt for udnyttelsen af denne til en automatisering af lukkemekanismens funktionering. Det var imidlertid ikke
mindst introduktionen af det langsomt brændende røgfri eller røgsvage
krudt, der prægede udviklingen. Dette nye drivmiddel muliggjorde, at kanonernes længde efterhånden kunne øges til 45-50 kalibre. Herved opnåedes der ogs å for det svære skyts begyndelseshastigheder på over 800 m /sek.
og dermed længere rækning og større gennemslagskraft. På granatområdet
skete der forbedringer bl.a. med indførelsen af højeksplosive sprængladninger og dermed brisantgranater, der havde en væsentlig større sprængvirkning end de krudtladte granater. Hen imod århundredeskiftet erkendtes be-
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hovet for bedre sigternidler og afstandsmålere. Vi skal imidlertid nogle år ind
i det 20. århundrede, før der rådedes over ildledelsesmateriel, som muliggjorde en virkelig effektiv udnyttelse af det nye hurtigt og præcist skydende
samt langtrækkende skyts.
Udviklingen på panserområdet afsluttedes med Krupps indførelse i 1895
af det såkaldte KG.panser (KG. = Krupp Cernented) , der var ca. 25 % mere
effektivt end Harvey-panseret og mere end dobbelt så modstandsdygtigt
som smedejern." Det fremstilledes efter samme princip som Harvey-panseret; men ved KC.panseret er det cementerede lag dybere og hærdningen
kraftigere. KG.panseret, der var forarbejdet af homogent chrom-nikkelstål,
repræsenterede derfor en yderligere forbedring, og med fremkomsten af
dette panser havde udviklingen af skibspanser nået toppunktet.

2. Den danske flåde
I årene 1895-1898 leveredes fra Orlogsværftet foruden det tidligere beskrevne panserbatteri SKJOLD 1 minekran og 3 torpedobåde af l.klasse til
flåden. I resten af perioden frem til 1906 var alle kræfter koncentreret om
byggeriet og udrustningen af de 3 panserskibe af HERLUF TROLLE-klassen. I 1899-1900 byggedes dog på Orlogsværftet det lille dampskib BESKYTTEREN, og i 1906 modtoges inspektionsskibet ISLANDS FALK fra
Helsingør jernskibs- og Maskinbyggeri.
Panserskibe
Den 01/04 1894 var der herhjemme blevet indgået et storpolitisk forlig, og
i den påfølgende samling i Rigsdagen gentog regeringen derfor med en vis
optimisme sit forslag om påbegyndelse af et 3.500 t panserskib; men forslaget led samme skæbne som de nærmest foregående års tilsvarende panserskibsforslag, og det ledige beløb blev bl.a. overført til bygningen af en minekran. Ikke desto mindre lod man i 1895-1896 Orlogsværftets konstruktionskontor udarbejde forskellige tegninger til et 3.500 t panserskib.
Medens de tidligere siden 1889 udarbejdede projekter havde været baseret
på en videre udvikling af IVER HVITFELDT med højt fribord, barbettetårne og citadelpansring, var det endelige projekt et skib af monitortypen,
nærmest en forbedret og større udgave af SKJOLD med lavt fribord og hovedarmeringen i drejetårne. Bygningen optoges på finanslovsforslaget for
1896-1897, og bevillingen blev nu omsider vedtaget. Med dette skib indledtes en ny æra i bygningen afvore panserskibe. Efter den foregående næsten
30-årige periodes vekslen af typer og deplacementer kom panserskibsbygningen ind i et hårdt tiltrængt roligt leje.' De endelige tegninger approberedes den 18/08 1896, og skibet blev beordret sat i bygning med navnet
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Pall serskibet HERLUF TROLLE. (Orlogsmuseet),

HERLUF TRaLLE. Det nye 3650 t store panserskib var bygget nærligt på
samme m åde og af samme materialer som SKJOLD. Det 82, 3 m lange
skrog, der var af stål, var kun ca. l m højt over vandlinien. Sidepanseret
dækkede fra l m over til 1,1 m under vandlinien. Det strakte sig fra agterstævnen til 5,5 m fra forstævnen , hvor det af vægtmæssige grunde afsluttedes,
og hvor der fandtes en pan sertravers. Foroven afsluttedes sidepanseret af et
vandret panserdæk. Sødygtigheden forøgedes ved en bak og en overbygning
midtskibs. Dette skib var som de øvrige panserskibe fors ynet med vædderstævn. Materialet til sidepanser, tårnpanser og kasematydervægge var hærdet krom-nikkelstål fra firmaet Beardmore i Glasgow. Dette panser, der bestod af en kromstålplade svejset udenpå en nikkelstålplade, var valgt, fordi
Harvey-panserfabrikkerne på det tidspunkt havde dannet en ring og sat prisen urimeligt højt." Panseret, der hvilede på et 100 mm tykt træunderlag og
havde 20 mm inderhud, var udfor maskiner og kedler 200 mm, men aftog
ud mod stævnene til 175 mm. Panserdækket var af 57 mm blødt stål. HERLUF TRaLLE kunne med sine to 3-gangs dampmaskiner fra Burmeister &
Wain og seks vandrørskedler gøre 15,6 knob. Det svære artilleri bestod af 2
stk. 24 cm bagladekanoner i drejetårne placeret i diametralplanet for og agter. Det sekundære artilleri omfattede 4 stk . 15 cm hurtigskydende kanoner
opstillet enkeltvis i pansrede kasematter på panserdækket, en i hver af overbygningens hjørner. Antitorpedobådsarmeringen bestod indledningsvis af
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Pansers/libet OLFE.'RTFISCHER (Sooærnets Tahtih- og Våbm skole, jaggrujJjJI' jjl'rnhel1ding).

10 stk. 57 mm hurtigskydende kanoner, 8 stk. 37 mm rekylkanoner og 2 stk.
8 mm rekylmitrailleuser. I de 2 master fandtes såkaldte kampmærs, hvor
mitrailleuser og rekylkanoner kunne anbringes. HERLUF TRaLLE var
endvidere armeret med 3 undervandsudskydningsapparater til 45 cm torpedoer, l i stævnen og l på hver side i bredsiden og 2 stk. 90 cm spejlprojektører anbragt på henholdsvis forreste og agterste bro. HERLUF
TROLLE hejste for første gang kommando ijuni 1901.
Godt et år efter HERLUF TRaLLE stabelafløbning, blev kølen i oktober
1900 lagt til søsterskibet OLFERT FISCHER (3700 t). Til dette skib anskaffedes K.C. panser fabrikeret efter Krupps patent af det franske firma Schneider
& Cie. i Creusot. I OLFERT FISCHER førtes sidepanseret helt frem til for stævnen. Bortset fra forskellige mindre forbedringer adskilte OLFERT
FISCHER sig i øvrigt ikke i skibbygningsmæssig henseende fra HERLUF
TROLLE. Hovedarmeringens og mellemarmeringens kalibre og opstilling
var også den samme, men dette skyts var af nye typer. I OLFERT FISCHERs
antitorpedobådsarmering indgik 6 stk. 47 mm patronkanoner L/50 i stedet
for 37 mm rekylkanoner. OLFERT FISCHER hejste kommando i maj 1905.
På finansloven for 1904-1905 var opført første bevilling til det tredie skib i
klassen, PEDER SKRAM (3785 t), som blev sat på stablen i april 1905.
Erfaringerne fra de to ældre søsterskibe i forbindelse med udviklingen i det
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mellemliggende tidsrum - med bl.a. den russiskjapanske krig - medførte naturligt en del mindre ændringer i konstruktionen , men ingen af disse ændringer brød klassens generelle ensartethed. Panseret var af samme materiale som i OLFERT FISCHER og var ligeledes fabrikeret af Sclmeider & Cie.
i Cresout. For at spare vægt havde man dog ligesom i HERLUF TRaLLE
kun pansret vandlinien til 5,5 m fra stævnen. ArtiIIeriarmeringen forbedredes i takt med den tekniske udvikling. Hovedarmeringen var imidlertid
fremdeles 2 stk. 24 cm kanoner i drejetårne og mellemarmeringen 4 stk. 15
cm kanoner i kasematopstiIIing. Med HERLUF TRaLLE-klassen fik søværnet en tiltrængt materiel forbedring. Disse skibe var gode artiIIeriskibe,
som egnede sig udmærket til danske forhold. Med deres ensartede manøvreegenskaber og armering var de velegnet til samlet taktisk optræden.

Torpedobåde og mindre skibe
1896-1898 leveredes fra Orlogsværftet de 3 torpedobåde HAJEN , HAVØRNEN og SØBJØRNEN, hvis deplacement var vokset til ca. 140 t. De armeredes hver med 1 stk. 47 mm hurtigskydende kanon L/44 i den af Hotchkiss
konstruerede rekylaffutage og 1 stk. 37 mm revolverkanon. Fra og med HAVØRNEN bestod torpedoarmeringen udelukkende af 45 cm torpedoer.
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Inspek/ionsskibe/ISLANDS FALK. (Orlogsmuseet).

Den ovennævnte minekran, den senere dampbåd A, som blev sænket af
egen besætning i Lunkebugten den 29 august 1943, havde ingen artilleriarmering og kræver derfor ikke nærmere omtale. Det 447 t store dampskib
BESKYTTEREN, der i 1900 indgik i flådens tal, var bygget med det dobbelte formål at være inspektionsskib i fredstid, først og fremmest ved
Færøerne, og mineskib under krigsforhold. Armeringen bestod af 3 stk. 47
mm Hotchkiss hurtigskydende kanoner L/44 i rekylaffutager af samme
type som de i torpedobådene anvendte. Inspektionsskibet ISLANDS FALK
(769 t), der blev overtaget i 1906 med henblik på inspektionstjeneste ved
Island, armeredes indledningsvis med 2 stk . 47 mm hurtigskydende kanoner L/44 i rekylfri krinolineaffutager. Begge disse inspektionsskibe forblev
i flådens tal til den anden verdenskrig, og efter denne fandt BESKYfTEREN helt frem til 1950 anvendelse som depot- og logiskib.
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3. Seartilleriets organisation ogpersonel
Søværnsloven af 1880 forblev i kraft helt frem til 1909; men ved lov af 15/05
1903 ,) blev der gennemført nogle ændringer, som især berørte skolerne.
Nogle af disse skiftede navn. F.eks . ændredes Søofficersskolen til Kadetskolen og Underofficersskolen til Elevskolen . Som en nyskabelse oprettedes de såkaldte efterskoler. Den ene var officersskolen , der for artilleri uddannelsen vedkommende i en periode erstattede den ogs å af søværnet benyttede artillerividenskabelige uddannelse i ældste klasse p å Hærens
Officersskole. Videreuddannelsen af de yngre underofficerer fandt sted på
bl.a. Artillerikorpsets underofficersskole. I 1905 gennemførtes endvidere en
lovændring," der medførte, at stillingen som chef for Artillerikorpset fra
april samme år udskiltes fra tøjmesterembedet. Med denne ændring følte
Marineministeriet, at det ville være mere frit stillet ved besættelsen af disse
stillinger, I I eller som forsvarsminister j.C.Christensen udtrykte det: "Det
kan være vanskeligt at finde en mand, der er lige godt uddannet i begge
henseender". Virksomheden blev derefter delt, således at Tøjmesteren som
chef for Tøjhusafdelingen blev leder af den tekniske del , der omfattede arsenalet, laboratoriet, artilleriværkstedet og materiellet i oplagte skibe, medens den praktiske anvendelse af skibsartilleriet, udarbejdelsen af de hertil
fornødne reglementer og ledelsen afpersonellets militære og artilleristiske
uddannelse samt dets fordeling til tjeneste blev henlagt under chefen for
Artillerikorpset. Kaptajn O. Schwanenflugel forblev i stillingen som
Søtøjmester og chef for Tøjhusafdelingen og Artillerikorpset helt frem til
den 15/04 1905, hvorved han opnåede at gøre tjeneste ved SøartiIIeriet i
små 30 år. Undertøj mesteren ved Tøjhusafdelingen, kaptajn H.T.Foss afgik
ved døden i 1901 og efterfulgtes af kaptajn J.H.Schultz.' ~ Han afløstes ved årsskiftet 1904/1905 af premierløjtnant P.E.Saabye,'" der den 15/03 1905 blev
udnævnt til kaptajn og en måned senere overtog stillingen som Søtøjmester. Kaptajn T.E.Messerschmidt' ~ tiltrådte samtidig som chef for Artillerikorpset, hvor han siden 1900 havde forrettet tjeneste som Undertøjmester.
Som ny Undertøjmester ved Tøjhusafdelingen tiltrådte premierløjtnant
C.G.Bastrup. !:'
I 1896 afløste generalmajor Frederik August Hartvig Wagner general
J.Linnemann som Generalinspektør for Søartilleriet. I 1898 ophævedes den i
1894 gennemførte adskillelse mellem Artilleriets tekniske Tjeneste og
ArtiIIerigeneralen, der også var Generalinspektør for Søartilleriet, idet direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste blev underlagt artillerigeneralen."
I bygningsmæssig henseende skete ingen større ændringer, bortset fra at
den nordre arsenalbygning i 1896 blev rømmet af arsenalet og overladt til
fyrvæsenet. SøartiIIeriets kontorer og tegnestue m.m. havde fremdeles til
huse på Dokøen.
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4. Ny terminologi for artillerimateriellet
I maj 1902 indførte Marineministeriet nye bestemmelser for benævnelse af
kanoner. 17 Bagladekanoner af 100 mm kaliber eller derunder benævntes efter kaliberet i nærmeste hele mm og over 100 mm kaliber efter kaliberet i
nærmeste hele cm. Efter kalibermålet tilføjedes bogstaverne P.K for kanoner, der var indrettet til patronhylstre, eller bogstavet K for kanoner, i hvilke
sådanne ikke anvendtes. Derefter tilføjedes kanonens hele længde i kalibre
(f.eks. L/40, hvor tallet betød antal af kalibre) og om nødvendigt tillige fabrikationsåret (f.eks. M/1895, hvor bogstavet M betød model).
Revolverkanoner, rekylkanoner og mitrailleuser benævntes efter kaliberet i nærmeste hele mm med tilføjelse af våbnets art i forkortet form (Rev.
K , Rec.K, Mitr.).
Forladekanoner benævntes som hidtil efter kaliberet i danske tommer
med tilføjelse af bogstaverne F.K og om nødvendigt af kanonens vægt.

5. Indførelse afskruemekanismen
Med indførelsen af svært og mellemsvært skyts til de nye panserskibe af HERLUF TROLLE-klassen og med ombygningen af ODINs 10" forladekanoner
til 25 cm bagladekanoner indførtes bundskruernekanismen. Det vil erindres, at noget sådant tidligere havde været på tale . I 1875 påpegede artilleri- og konstruktionskommissionen og Generalinspektøren for Søartilleriet i forbindelse med overvejelserne om panserskibet HELGOLANDs armering fordelene ved den fransk konstruerede bundskruernekanisme, som
den franske flåde og senere også bl.a. den britiske gik ind for. Ved valget af
svært skyts fra Krupp måtte den kruppske rundkilemekanisme imidlertid
accepteres. Denne mekanisme, der i de følgende årtie r anvendtes i stort set
uændret form, viste sig da også at funktionere tilfredsstilllende.
Efter indførelsen af det hurtigskydende skyts af mindre kalibre var der i
den første halvdel af 1890erne et ønske om også at øge skudhastigheden
for det svære skyts. I denne forbindelse tilstræbtes det at forbedre og simplificere kanonernes mekanismer og lette deres betjening så meget som
muligt. Udviklingen på dette område syntes indledningsvis at være faldet
klart ud til fordel for skruemekanismerne i forhold til kilernekanismerne."
Grundlæggende kan en skruernekanisme beskrives som et bundstykke, der
bagfra skruedes ind i et skrueleje bag løbets kammer. Bundskruens og
bundskruelejets overflader var delt i et lige antal (4-16) sektorer, hvoraf
hver anden var forsynet med gænger. Halvdelen af skruens overflade kom
således i lukket stilling til at bære krudtgassens tryk. Under åbning skulle
skruen først drejes en del (X-Jir.) af en omdrejning og derefter trækkes tilbage et stykke lig skruens hele længde. Skruen blev trukket ud på en konsol
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Bundskruemekanisme. (Souæmets Taktik - og \'(lbI'I1SllOfl',!agg11ljJ/)(' jjl'mlwl1ding) .

eller låge, der var drejeligt befæstet til kanonens bagende. Endelig skulle
den svinges ud til siden klar af kanonens ladehul. En vigtig forbedring var
indførelse af skruemekanismer, hvor åbn in g og lukning kunne udføres ved
drejning om en enkelt aksel med et håndsving. I" I Frankrig konstruerede
Canet en sådan cylindrisk skrue. Bofors indførte den af ingeniør
Silfversparre (1856-1902) opfundne ogivale (spidsbuede eller ægformede)
skruemekanisme, der på grund af sin form kun krævede en ringe bagudgående bevægelse ved åb n ing. Den mest avancerede var dog nok Vickers
skruemekanisme, der var konstrueret efter det af den svenske ingeniør
Axel Welin (f. 1862) opfundne princip. Denne bundshue var delt i sektorer med forskellig diameter. Kun de, der havde mindst radius var glatte,
medens alle de andre sektorer var gængede. Under udsvingningen vandrede kun de af skruens sektorer, der havde størst radius, i glatte sektorer i
lejet, medens resten vandrede i gængede sektorer, hvis radius var et trin
større. Derved opnåedes, at mere end halvdelen af skruens overflade
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kunne bidrage til at bære krudtgassens bagudgående tryk, og at dette for deltes over en større del af kanonens gods. Skruen kunne derfor gøres så
kort, at den kunne svinges direkte ud af sit leje efter drejning til åbn ing.
Ved hovedparten af disse skruernekanismer anvendtes den af den franske
artilleriofficer de Bange (1833-1914) opfundne plastiske tætning. Den bestod af en ring af asbest og talg kaldet en obturatør, som anbragtes på
bundskruens forende bag en såkaldt rondelle. I skudøjeblikket blev obturatøren på grund af gastrykket af rondellehovedet presset sammen og ud
imod lejet i kammerets bageste del, hvorved der opnåedes tætning. Der
skulle dog ikke gå lang tid, før Krupp med udviklingen af en hurtigskydende kilernekanisme med hylstertætning til svært skyts indhentede de
øvrige fabrikanter," Disse mekanismer anvendtes i Tyskland og Østrig, medens de øvrige større mariner fortrinsvis brugte skruernekanismer til det
svære og mellemsvære skyts. I 1895 produceredes i Tyskland metalhylstre til
24 cm skyts og i 1899 til 30,5 cm kanoner,"

6. Panserskibenes hovedarmering
Det 24 cm kaliber
Med panserbatteriet SKJOLD var søværnet gået ind for det 24 cm kaliber til
svært skyts i panserskibene, og der var til opstilling af dette skyts valgt pansrede drejetårne. Forud for bygningen af panserskibet HERLUF TROLLE
indhentede Marineministeriet i 1896 tilbud om levering af2 stk. 24 cm bagladekanoner L/40 med affu tage r og tårne fra firmaerne Armstrong, Canet,
Krupp og Vickers. Orlogsværftet foreslog på grundlag af indstilling fra direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen og den fungerende Søtøjmester,
kaptajn H.Foss, at ordren blev givet til Canet." Den af Krupp tilbudte
løsning havde vist sig at være tungest og hans pris højst. Canets tilbud omfattede det letteste materiel til den laveste pris, og hans tårne kunne forfærdiges her i landet. Kontrakt blev derfor i august/september 1896 indgået med Canets firma, Societe Anonyme des Forges et Chantiers de la
Mediterranee, som åre t efter, for så vidt angik våbenproduktionen, fusionerede med M.M.Schneider & Cie. I februar 1897 kunne Canet meddele, at
der var indgået en aftale om, at de to firmaers artilleriværksteder i Havre og
Creusot kom under Canets ledelse." Med valget af Canets konstruktion
valgtes også bundskruernekanismen. Prisen pr. stk. for de 24 cm kanoner
var 87.840 kr. og for affu tagern e 42.480 kr," I majjuni 1899 blev kanonerne
prøveskudt på skydepladsen ved Havre. Formålet var dels at gennemføre
modtagelsesprøve, dels at foretage ladningsbestemmelse for det røgfri danske skydebomuldskrudt. Kanoner og affutager modtoges fra Frankrig i efter-
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Panserskibet HERLUF TROLlE (Orlogsmuseet),

å re t 1899 og installeredes åre t efter i HERLUF TROLLE i drejet årne af
Canets konstruktion anbragt i skibets diametral plan på for- og agterdæk
med en sideretningsfrihed fra ret for/agter til 35° på hver side af tværs.
Begge kanoner kunne således bringes til at bære mod samme mål inden for
en vinkel på 70·. Efter en foreløbig installationsprøve i december 1900 udrustedes HERLUF TROLLE i sommeren 1901 på prøvetogt. Herunder foretoges i juni fra ankerplads ved Mellemfortet fornyet ladningsbestemmeise og måling af begyndelseshastighed. Med en ladning på 35 kg skydebomuldskrudt i strimmelform opnåedes en begyndelseshastighed på 720
m /sek. med et maximumstryk på 2550 atm. Skydeprøverne viste, at den 24
cm kanon og affutage opfyldte kontraktens krav, og at tårnkonstruktionen
var en forbedring i forhold til den i SKJOLD anvendte." I generalrapporten for prøvetogtet bemærkede skibschefen dog, at det var skuffende, at
skudhastigheden for de 24 cm kanoner kun var l skud pr. minut.
Søtøjmesteren anførte hertil, at det ikke måtte lades ude af betragtning, at
det svære skyts var bestilt ca. 5 år tidligere, og at der netop i dette tidsrum
var sket betydelige fremskridt i kanonfabrikationen og da særlig med hensyn til større skudhastighed." De 2 stk. 24 cm kanoner, der var flådens 24
cm kanoner nr. 2 og 3, benævntes indledningsvis 24 cm 23 tons bagladekanoner og fra maj 1902 24 cm kanon er L/40 M/96 (24 cm K. L/40 M/96).
De forblev i HERLUF TROLLE til dette skib i 1932 udgik af flådens tal,

380

Skibsartilleriet omkring århundredeskiftet 1895-1906

24 cm kanon L/43 M /06 i Cnne/s rlrl'jl'/åm i PEDER SKRAM. (Orlogsmuseet).

hvorefter de henlå på Holmen, indtil de i slutningen af 1940erne solgtes
som gammelt jern.
Medens der i 1896 i søværnet havde hersket tvivl, om Boforsfabrikken
havde tilstrækkelig erfaring til at fremstille så svært skibsskyts som den 24
cm kanon," var Aktiebolaget Bofors-Gullspång i 1900 med blandt de firmaer, der af Marineministeriet blev bedt om at give tilbud på levering af
hovedarmeringen til HERLUF TROLLEs søsterskib OLFERT FISCHER.
Kredsen af tilbudsgivere omfattede i øvrigt Schneider & Cie, Fried. Krupp,
Skoda, Armstrong og Vickers & Maxim. Tilbuddet fra Bofors var det laveste. Det lød på 76.000 kr. pr. kanon og 30.000 pr. affutage og førte til, at der
i november 1901 blev indgået kontrakt. Modtagelsesprøve af kanoner og affutager fandt sted på Bofors skydeplads i september 1903 . Disse kanoner,
der var 3 kalibre (720 mm) længere end M/96, fik betegnelsen 24 cm kanon L/43 M/01 (24 cm K. L/43 M/Ol) og nummereredes 4 og 5. I oktober
1904 blev kanon nr. 4 transporteret til Amager og indskudt med krigsladning på 35 kg svarende til en begyndelseshastighed på 720 m/sek. samt
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med største ladning af strimmelkrudt (38 kg), der gaven begyndelseshastighed på 754 m /sek. Endvidere konstateredes ved forsøgsvis anvendelse af
rørkrudt fra Frederiksværk, at det var muligt at opnå en begyndelseshastighed på ca. 800 m/sek. med et maximumstryk under 2500 atm." De 24 cm
kanoner installeredes i de på Orlogsværftet byggede drejetårne af Canets
konstruktion, som var placeret på OLFERT FISCHERs for- og agterdæk med
omtrent samme skydefrihed som i HERLUF TROLLE. Under OLFERT
FISCHERs prøvetogt i 1905 afholdtes i juni prøveskydninger i Kalundborg
Fjord omfattende indskydning på 8000 m med krigsladning, brandrørsprøve og hurtigskydning, hvor der afgaves 4 skud på 3 minutter." Senere
opnåedes skudhastigheder på 1 '/~ -2 skud pr. min. De 24 cm kanoner forblev i OLFERT FISCHER til skibet i 1936 udgik af flådens tal. De synes i
følge generalrapporterne at have funktioneret tilfredsstillende. Efter udtagningen benyttedes de ikke igen og realiseredes ligesom HERLUF TROLLEs
tilsvarende kanoner efter den 2. verdenskrig.
Som hovedarmering i PEDER SKRAM, der var det tredie panserskib af
HERLUF TROLLE-klassen, valgtes i 1905 24 cm kanoner fra Bofors og kontrakt med dette firma blev indgået i april 1906 om levering af2 stk. kanoner
og affutager. Disse kanoner - nr. 6 og 7 - benævntes 24 cm kanon L/43 M/06
(24 cm K L/43 M/06) . Med det senere beskrevne forbedrede ladearrangement opnåedes skudhastigheder på 3 skud pr. minut. Levering fandt imidlertid først sted i 1908 efter den i dette kapitel behandlede periode.
Konstruktionsdata for de 24 cm kanoner
De 24 cm kanoner, der var fremstillet af nikkelstål, bestod af et kærnerør, hvis
udvendige diameter aftog trappevis fremefter. Om kærnerøret var der med
spænding lagt 2 ringlag, af hvilke det inderste strakte sig helt ud til mundingen. På M/96 var der på kanonens bagerste ende skruet en svær ring
med 2 arme til befæstelse af rekylbremse og frembringer, og bundskruelejet var boret i kærnerøret. På M/Ol og M/06 Val"der et stykke fra bagfladen
med spænding lagt en ring, der på undersiden bar en arm for befæstelse af
bremse og frembringer. Den bagerste ring i yderste lag, som ragede et
stykke bag kærnerøret, var indvendigt skrueskåret for en bundskruemøtrik.
i hvilken bundskruelejet var boret. M/96 var ligesom SKJOLDs 24 cm kanon 40 kalibre (9600 mm) lang, medens længden af M/Ol og M/06 var 43
kalibre (10320 mm). I M/96 og M/OI var løbet riflet med 60 højresnoede
riffelgange med voksende snoning svarende til en stigning på 72-33 kalibre.
I den forreste del af løbet var snoningen ensformig. Til M/06 valgtes ensformig snoning med en stigning svarende til 33 kalibre. I 1906 var det opfattelsen, at ensformig snoning måtte foretrækkkes fremfor voksende (progressiv) snoning, idet det på grundlag af oplysninger fra udlandet antoges,
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Canets 24 cm kanon L /40 i\tI/96 i HERLUF TROLLE. (Orlogsmuseet),

at sliddet p å kanon og projektil herved efter indførelsen af det langsomt
brændende rø gfri krudt ville blive mindre og afsætningen i løbet af kobber
fra føringsbælterne reduceret." Den 24 cm kanon L/40 M/06 udstyredes
med luftgennemblæsningsapparat for at hindre bagflamme ved mekanismens åb n ing.
De 24 cm M/96 var forsynet med Canets skruernekanisme med cylindrisk
bundskrue. Bundskruelejet såvel som bundskruen var skrueskåret og gængerne var bortskåret på hveranden tolvtedel af omkredsen, således at skruen kun skulle drejes 30· ved åbn ing og lukning. Gennem bundskruen var der
en central gennemboring for rondellestilk og fænghulstap. Påtænding skete
ved hjælp af en på bundskruens bagende anbragt slagmekanisme med perkutør, som ved affyrin g slog mod det i fænghulstappen anbragte fængrør.
Ilden forplantede sig fra dette gennem fænghulstappens fængkanal til kammeret. Når bundskruen efter drejning var trukket bagud, hvilede den på en
konsol, der kunne svinges til side. Bundskruens drejning, udtrækning og
indføring samt svingning udførtes med samme h åndtag ved fortsat drejning.
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Tætning tilvejebragtes ved rondelle og obturatør efter de Banges princip.
Mekanismen på de 24 cm M/OI og M/06 var Bofors ogivale skruernekanisme. Bundskruelejet var boret i den ovennævnte bundskruemøtrik.
Bundskruen var ogival med plane endeflader. Denne form muliggjorde
som nævnt, at bundskruen efter drejning og en ringe bagudgående bevægelse kunne svinges til side. Bundskruens og bundskruelejets gænger var ligesom ved Canets mekanisme bortskåret på hveranden tolvtedel af omkredsen, således at bundskruen kunne åb n es efter en drejning på 30 ·. Under udsvingningen blev bundskruen båret af en låge. Ved M/OI foretoges bundskruens bevægelse ved hjælp af en arm med håndtag, ved M/06 med et håndhjul. Tætning og påtænding foregik efter samme princip som ved M/96.
Til uddannelsesbrug anvendtes 37 mm instruktionskanoner af sædvanlig
konstruktion.

24 cm skytsets affutering
I alle tre skibe af HERLUF TRaLLE-klassen var de 24 cm kanoner, ligesom
det var tilfældet i panserbatteriet SKJOLD, installeret i lukkede drejetårne
af Canets konstruktion. T årnenes øverste del, i hvilken kanonrummet fandtes, var oval og hævet et stykke op over panserdækket for at forøge ildhøjden, og deres nederste cylindriske del var over panserdækket beskyttet af et
cirkulært, pansret brystværn. I HERLUF TROLLE var tårnenes pansertykkelse på forsiden 175 mm, på siderne 160 og på bagsiden 150 mm, i OLFERT FISCHER og PEDER SKRAM henholdsvis 190, 175 og 160 mm.
Foroven lukkedes tårnene af et hvælvet tårntag af st ål , som i HERLUF
TRaLLE og OLFERT FISCHER var af 50 mm og i PEDER SKRAM af 40
mm tykkelse. I tårn taget fandtes en panserkuppel med sigteåbning for tårnkommandøren .
T årnets nederste del, tårnstamrnen, var cirkulær og foroven boltet til tårngulvet. T årnstamrnen indsnævredes konisk nedefter til noget under panserdækket, hvorefter den var cylindrisk. Forneden endte tårnstamrnen i en
pivot, som hvilede i en til skibsbunden boltet hydraulisk presse, der bar
hele systemets vægt under betjeningen. På panserdækket var der udenom
tårnstamrnen opbygget en tårnbrønd, der foroven bar en bane, på hvilken
en tilsvarende bane under tårngulvet kunne hvile, n år tårnet var i daglig orden og ikke betjentes, På tårnbrøndens inderside fandtes en yderbane for
et system af lodrette ruller, hvis inderbane var boltet til tårnstamrnen. Disse
ruller tjente til at styre og støtte tårnet i sideretningen. Denne kunne udføres ved hjælp af en elektromotor (ISO· på ca . 25 sek.) eller ved håndkraft
(1S0 · på ca. I min.) med 2 mand ved det i kanonrummet placerede sideretningshåndhjul. Ammunitionsophejsningen skete i tårnstamrnen, hvori
en ammunitionselevator kunne føre ammunitionen fra tårnets underste
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del op til kanonrummet. Elevatoren, der kunne bevæges ved elektricitet eller h åndkraft, havde 3 over hinanden liggende lejer for l projektil og 2 halvladninger. I øverste stilling korresponderede elevatorens 3 lejer med tilsvarende lejer i en laderampe til venstre for kanonen. Udfor laderampens øverste leje var der anbragt et drejeligt ladebord, som under ladningsprocessen
var slået vandret ned. På dette bord trilledes projektilet fra laderampen hen
bag kanonen og indførtes (sattes an) med en h åndholdt sætter. Ladningen
løftedes fra laderampens underste lejer og indførtes manuelt. Elevatorens
ydeevne var i HERLUF TRaLLE l skud pr. min . ved elektrisk betjening og
'I~ skud pr. min. ved manuel betjening. For at opnå en hurtigere ammunitionstilførsel var der i OLFERT FISCHERs og PEDER SKRAMs tårne 2 elevatorvogne, af hvilke den ene bevægede sig ned, n år den anden gik op. Op
gennem tårnet førte 2 sæt spor for elevatorvognene. Disse spor veg ud fra
hinanden, således at vognene kunne passere hinanden; men de førte vognene til samme yderstillinger. I PEDER SKRAM var laderampen anbragt
drejelig om kanonens venstre tap for at muliggøre ladning under alle elevationer. Når projektilet var overført fra elevatoren til laderampen, drejedes denne, således at den kom til at flugte med en til affutagen fastgjort ladebør. Efter modtagelse af projektilet kunne denne svinges til højre hen
bag kanonen i forlængelse af løbet. Såvel i OLFERT FISCHER som i PEDER SKRAM anvendtes en mekanisk ansætter, der kunne betjenes såvel ved
elektricitet som ved hjælp af et h åndsving. I PEDER SKRAM var elevatorens
ydeevne 3 skud pr. min. ved elektrisk betjening og 2 skud pr. min. ved betjening med h åndkraft.
I HERLUF TRaLLE var affutagen en kappeaffutage af Canets konstruktion. Den bestod af en kappe, hvori kanonen rekylerede, og en rapert, som
forneden var fastboltet til tårnets gulv. Kappen bar på undersiden en hydraulisk, progressiv rekylbremse og et pneumatisk frembringerapparat
ogs å benævnt rekuperatør, hvilket i søværnet var en nyskabelse. Kanonen
rettedes manuelt i højden ved hjælp af h åndhjul. Der fandtes et ved tårnkommandørens plads og et på kanonens højre side ved kanonkommandørens plads. Der fandtes 2 sæt sigtemilder, af hvilke det nederste, der var
anbragt på kappens højre side, kunne benyttes af kanonkommandøren.
Det øverste var placeret ved tårnkommandørens plads, idet falken viste op
gennem et hul i tårntaget og opsatsen var anbragt fortil i kuplen. Ved skydning i mørke anvendtes et elektrisk natsigteapparat af sædvanlig konstruktion med h ånddynamo. Aftrækkerapparatet kunne betjenes både fra tårnog fra kanonkommandørens plads. Kanonen kunne lades i en hvilken som
helst sideretning, men m åtte i højden sættes i ladestilling 00 højderetning.
I OLFERT FISCHER og PEDER SKRAM var affutagerne af Bofors konstruktion. Denne adskilte sig fra Canets affutage bl.a. ved at have 2 hydrauliske re-
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Den 24 cm JUlIIon L/43 M/OI i BofO/'S IrlmafJulage i dngelr,m af Canets konstruktion i OUERT
FISCHER. Bemærk al tårnstammen i OLFERT FISCHER i modsætning lil HERLUF TROLLE
indsnæuredes konisk helt til bunden. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).
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kylbremser med svære frembringerfjedre anbragt i bremsecylinderne omkring stempelstængerne. OLFERT FISCHER var som det første skib i flåden
udstyret med kikkertsigter til det svære og mellemsvære skyts. Tilsvarende sigter fandtes i PEDER SKRAM og indførtes i 1906 i HERLUF TROLLE. Som reserve for kikkertsigterne fandtes sigter med kærv og falk. Kanonernes
største højderetning var i HERLUF TRaLLE og OLFERT FISCHER ca. 12°
og i PEDER SKRAM 15° svarende til en skudafstand på henholdsvis ca.
10.000 og ca. 15.000 m. I alle tre skibe kunne de 24 cm kanoner som nævnt
lades i vilkårlig sideretning. I OLFERT FISCHER krævedes ligesom i HERLUF TROLLE en fast ladestilling i højden på 0°, medens de 24 cm kanoner
i PEDER SKRAM kunne lades ved enhver højderetning.
Tårnet betjentes i kanonrummet af en t årnkommandør. der var officer, 1
kanonkommandør, der var underofficer, og 6 menige. Ammunitionstilbringningen udførtes af 6 mand i granat- og krudtmagasinerne samt i tårngangen.

7. Panserskibenes mellemarmering
I de fleste mariner anvendtes i 1890erne i større skibe 15-16 cm skyts som sekundær armering eller mellemarmering, som den ogs å benævntes. Mellemarmeringen skulle med sine hurtigere skydende kanoner supplere den
tunge hovedarmering. Det var den gang den almindelige opfattelse, at hurtigskydning kun var mulig, n år ammunitionen kunne tilføres med h åndkraft. Det 15 cm projektil vejede allerede 40-50 kg og kunne derfor være
svært nok at håndtere. Ved projekteringen af panserskibet HERLUF TROLLE i 1895 bestemtes det da også, at mellemarmeringen skulle være af dette
kaliber. Udviklingen på panserskibs- og panserområdet medførte omkring
årh un d redeskifte t, at mellemkaliberet i de større mariners svære skibe øgedes til 17-23 cm, indtil det med HMS DREADNOUGHT helt forsvandt. I de
efter international målestok sm å danske panserskibe fastholdtes det 15 cm
kaliber.
De 15 cm hurtigsksdende kanoner
I 1890erne kunne de større våbenfabrikker alle levere 15 cm /6 inch hurtigskydende kanoner (patronkanoner) . Til HERLUF TROLLE indhentedes i
1896 tilbud på 1 stk. prøvekanon. Valget faldt på Bofors - Gullspång, og dermed indledtes et mangeårigt samarbejde med denne fabrik. Fra Bofors side
var der øjensynligt ogs å stor tilfredshed med denne kontrakt, hvilket bl.a.
fremgår af følgende besked af 19/08 1896 fra direktør Kjellberg (18581942) til Alfred Nobel, der på det tidspunkt ejede alle aktier i bolaget: 'Jeg
beder h årmed få meddela, at danske marinens tygm åsrare kapten Foss hitkom i går afton for at avsluta kontrakt angående levrans av en 15 cm snabb-
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Bundskruemekanisme /i115 (111
hurtigskydrndr 1{(IIIon (patronkanon)
L/43 i HERLUFTROLLE.
(Tegnet af Kirsten Yde-And ersen, TM).

skjutande kanon. Om leverancen hade Armstrong, Krupp, Canet og Creusot tavlet med oss och ehuru vårt tilbud ej var det lågsta, hade man bestårnt
sig for at antage det, emedan vor konstruktion, sarskilt mekanismen samme som Silfversparre konstruerat for 12 cm kanonen - hade tilltalat vederborande. Beståliningen synes mig gl ådjende, i synnerhet dårfor att det
ar forsta kanonen for Danmark, varifrån vi forgaves under tio år sokt att få
bestållninger, Kostnadberåkningen for denne kanon med lavettage visade,
att en pris av kr. 27 .500 skulle varit tillfredsstållande . Vi begårde kr.
36.500".:11 Modtagelsesprøve fandt sted i september 1897 på Bofors skydeplads ved Karlsskoga. Medens kanon og affutage i alle henseender funktionerede tilfredsstillende, var det svenske rørformede nitroglycerin krudt
ikke antageligt." Nye prøveskydninger gennemførtes på Amager i begyndelsen af 1898 med røgfri t skydebomuldsstrimmelkrudt fra Frederiksværk.
Der opnåedes her den ønskede begyndelseshastighed på 700 m /sek.
Kanon og affutage blev derefter godkendt, og yderligere 3 stk. 15 cm kano-
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ner med affutager bestiltes hos Bofors." De 4 stk. 15 cm hurtigskydende kanoner installeredes i HERLUF TRaLLE og blev i sommeren 1901 prøveskudt. De funktionerede fuldt tilfredsstillende, og der opnåedes en skudhastighed på 5 skud pr. min . Disse kanoner benævntes fra 1902 15 cm patronkanoner L/43 (15 cm P.K. L/43). De 15 cm patronkanoner forblev i HERLUF TRaLLE til dette skib i 1932 udgik af flådens tal. I 1937 blev 4 stk. placeret i kystaffutager og i 1938-1939 opstillet som hovedarmering på
Kongelundsfortet. Efter den tyske besættelse i 1940 blev dette skyts samme
sommer overtaget af den tyske værnemagt og flyttet til Sjællands Odde,
hvor det blev opstillet som kystbatteri på den yderste spids, Gniben." Det
blev i 19481~emtaget herfra og ikke siden anvendt.
De 15 cm kanluskanoner
Også til HERLUF TROLLEs søsterskib OLFERT FISCHER ønskedes en mellemarmering af 15 cm skyts, og der indhentedes tilbud fra samme fabrikanter som for de 24 cm kanoners vedkommende. Valget faldt på den 15 cm
kanon L/43 fra Bofors-Gullspång med Bofors skruemekanisme, der svarede til den til de 24 cm kanoner anvendte skruemekanisme. Bofors tilbud
på 37.000 kr. pr. pjece var lidt højere end Schneiders og Skodas tilbud,
medens Armstrongs, Krupps og Vickers tilbud var næsten dobbelt så høje
(ca. 67.000 kr.). Begrundelsen for anskaffelse af 15 cm patronkanoner til
HERLUF TRaLLE havde været ønsket om at opnå en øget skudhastighed i
forhold til de indtil da anvendte bagladekanoner, der ladedes med drivladningen i kardus. Ved århu nd red eskiftet var det imidlertid lykkedes at konstruere bundskruemekanismer, der muliggjorde nærlig den samme skudhastighed med drivladning i kardus som ved patronkanoner. Til OLFERT
FISCHER valgtes af økonomiske og vægtmæssige grunde karduskanoner,
hvilket medførte en besparelse på ca. 50.000 kr., idet man undgik at anskaffe de kostbare og tunge patronhylstre." Kontrakt om levering af 4 stk.
15 cm kanoner L/43 med affutager blev indgået i efteråret 1901. De 4 kanoner, der fik numrene 15 cm nr. 31-34, ankom til København i 1903.
Kanon nr. 31 blev samme år sprængt ved de senere beskrevne skydeforsøg
fra ROLF KRAKE med pikrinsyreladte brisantgranater, hvorfor en ny kanon nr. 31 bestiltes og blev prøveskudt i Bofors i marts 1904. Ved indskydning med en ladning af skydebomuldskrudt fra Frederiksværk opnåedes en
begyndelseshastighed pa 703 m z'se k." Skudhastigheden var ca. 4 skud /
min. OLFERT FISCHER forblev i skibets hele levetid armeret med de 15
cm kanoner L/43 M/OI. De fandt ikke nogen anvendelse efter ilandtagningen i 1936.
Da kølen til det tredie panserskib af HERLUF TRaLLE-klassen, PEDER
SKRAM, blev lagt i 1905 forel å de første erfaringer fra den russiskjapanske
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15 rin kanon L/50 M/05 i kasemat i PEDER SKRA M. (O rlog m ll lIl'I'I) .

krig (1904-1905), og da der samme år skulle træffes bestemmelse om panserskibets armering, havde det afgørende slag ved Tsushima fundet sted. Erfaringerne fra denne krig viste bl.a., at søkamp måtte forventes afviklet på
stor afstand. Da forhandlinger indledtes med Bofors i august 1905, valgtes
derfor en 15 cm kanon, der var længere og dermed ogs å længere rækkende end den i OLFERT FISCHER installerede L/43. :\7 Den nye kanon ,
der fik betegnelsen 15 cm kanon L/50 M/05 (15 cm K. L/50 M/05), var 7
kalibre længere end MIDI, men var i øvrigt nærlig af samme konstruktion.
En første prøveskydning afholdtes hos Bofors i september 1906. Øvrige
prøver og den endelige installation om bord fandt først sted i den i det efterfølgende kapitel beskrevne periode.
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Konstruktionsdata for de 15 cm kanoner
De 15 cm kanoner var konstrueret af samme materiale og efter ganske samme princip som Bofors 24 cm kanoner L/43 M/Ol og M/06. Dog var deres
kærnerør kun dækket af et lag ringe, der nåede helt ud til mundingen. Den
bagerste ring ragede ud over kærnerøret og var indvendig skrueskåret for
bundskruemøtrikken. På den 15 cm patronkanon L/43 i HERLCF TROLLE fandtes ingen bundskruemøtrik, og her var gængerne for bundskruen
derfor skåret i den bagerste ring. Kaliberet var 149,1 mm . Alt Bofars 15 cm
skytset var forsynet med 44 højresnoede riffelgange. Riffelgangene i de 15
cm patronkanoner L/43 og de 15 cm kanoner L/43 M/Ol havde voksende
snoning med stigning 70-30 kalibre. Til de til PEDER SKRAM anskaffede 15
cm kanoner L/50 M/05 valgtes ligesom til de 24 cm kanoner L/43 M/06
ensformig snoning, til den 15 cm kanon med en stigning på 30 kalibre. De
15 cm kanoner L/50 M/05 forsynedes med luftgennemblæsningsapparater.
Til alle 3 typer 15 cm kanoner anvendtes Bofors ogivale bundskruemekanisme. I de 15 cm patronkanoner var bundskruen indrettet til hylstertætning, og påtændingen skete ved hjælp af en i bundskruen centralt anbragt
slagdorn. Det tomme hylster blev ved mekanismens åb ning ikke udkastet,
men løsnedes i kammeret. Bundskruerne var forsynet med skruegænger,
der ved den 15 cm patronkanon var bortskårne på fire ottendedele af omkredsen, således at bundskruen skulle drejes 45· til åbning og lukning. Ved
de 15 cm kanoner L/43 M/Ol og L/50 M/06 var gængerne ligesom ved de
24 cm Boforskanoner bortskårne på hveranden tolvtedel af omkredsen, så
bundskruen kun behøvedes at drejes 30·. Ved disse karduskanoner tilvejebragtes tætningen af en rondelle i forbindelse med en obturatør, Der anvendtes 37 mm instruktionskanoner.
15 cm skytsets affutering
I de tre panserskibe af HERLUF TROLLE-klassen var de 4 stk. 15 cm kanoner installeret i kasematter i overbygningens hjørner. Hver kasemat bestod
af 2 plane vægge, der indbyrdes dannede en vinkel på ca. 130· i HERLUF
TROLLE og OLFERT FISCHER og 140" i PEDER SKRAM, og som stødte
sammen ved et afrundet hjørne, hvori kanonporten fandtes. Kasematten
var på ydersiden pansret med 140 mm blødt kromnikkelstål, medens bagsiden dannedes af en halvcylindrisk væg af 75 mm stål. De enkelte kanoner
havde en skydefrihed fra omtrent langskibs til 30· på den anden side af
tværs, i PEDER SKRAM dog 13· mere, således at 2 kanoner kunne bringes
til at bære mod samme mål indenfor en vinkel af henholdsvis 60· og 86·.
Affutagerne var alle af typen Bofors kappeaffutage til kasemat og nærlig
af samme konstruktion. Den enkelte affutage bestod af kappen, hvori kanonen rekylerede, en gaffelpivot, hvori kanon og kappe kunne drejes i høj -
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J5 (III hurtigskydende kanon (patronkanon) L/43 i kasemat i HEJUJUF TROLLE.
(Tl'gne/ af Kirsten Yde-Andersen, TM).

den omkring tappene, og en til kasematgulvet fastboltet sokkel, hvori gaffelpivoten kunne drejes i siden. Under kappen var der placeret en hydraulisk, progressiv rekylbremse med indbygget frembringerfjeder. Til gaffel pivoten var der fæstnet et stålskjold, der i siden havde en sådan udstrækning,
at det dækkede porten under enhver sideretning. Højden var lidt mindre
end kanonportens, således at der blev en smal udsigtssprække foroven. Det
var endvidere forsynet med en sigteåbning på hver side af kanonen. Ved
den 15 cm patronkanon var højderetningsapparatet anbragt p å kanonens
venstre side, medens der var h åndhjul for sideretning på begge sider, således at der både var mulighed for, at skytten ligesom ved det lettel-e skyts selv
kunne rette kanonen både i højden og siden, eller der kunne anvendes delt
højde- og sideretning. Ved de 15 cm kanoner i OLFERT FISCHER og PEDER SKRAM fandtes højderetningsapparat på begge sider, således at skytten kunne tage sigte og rette kanonen fra den mest hensigtsmæssige side.
Normalt rettedes de styrbords kanoner fra venstre og de bagbords kanoner
fra højre side. Indledningsvis var den samlede højde- og sideretning den
reglementerede betjeningsmetode. De 15 cm kanoner til OLFERT
FISCHER og PEDER SKRAM leveredes med kikkertsigter, medens HERLUF TROLLEs 15 cm patronkanoner først i 1904 forsynedes hermed. Som
reserve fandtes ved alle tre typer fast falk og bevægelig opsats med sigtekærv. Kanonernes største højderetning var i HERLUF TROLLE og
OLFERT FISCHER ca . 12° og i PEDER SKRAM 16° svarende til en rækning
på henholdsvis ca. 8.500 m og 12.000 m.
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Ammunitionsophejsningen foregik ved hjælp af en elevator, der førte direkte fra granatmagasinet op i kasematten. Elevatoren bestod af 2 lodret
stillede vogne og var således indrettet, at n år den ene vogn gik op, gik den
anden ned. Ydeevnen var ca. 10 skud/min .
Kanonbesætningen bestod af 1 kanonkommandør og skytte, der var underofficer, samt 7 menige. I magasinerne stod 5 mand for ammunitionstilbringningen .

8. De sværeforladekanoners skæbne
Planer om modernisering
I 1895 indgik der endnu i flådens beholdning 12 stk. 10" og 2 stk 9" riflede
forladekanoner af Armstrongs konstruktion. I 1896 overvejedes det at lade
de 12 stk. 10" forladekanoner modernisere og ændre til bagladeskyts. Søtøjmesteren var i denne forbindelse i kontakt med det svenske Finspong Styckebruk, som fremsatte forslag til en sådan ombygning." Samtidig forhandledes
med direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste, W.H .O.Madsen (18441917), om evt. ombygning ved landartilleriets kanonværksted." Da Marineministeriet i januar 1897 havde til hensigt at søge en modernisering af panserbatteriet ODINs hovedarmering gennemført, besluttedes det, at 1 stk. 10"
forlade kanon forsøgsvis skulle omdannes til 25 cm bagladekanon hos hæren.
Kanonen ønskedes forsynet med en bundskruemekanisme nærlig efter
Canets system, som jo skulle anvendes ved panserskibet HERLUF TROLLEs
24 cm skyts."
Ombygning af ODINs hooedarmering
Omtrent samtidig med at den på Amager placerede 10" 376 ctr. reservekanon transporteredes til hærens artilleriværksteder for den forsøgsvise ombygning, indstillede Søtøjmesteren i sit forslag til ekstraordinært budget for
finansåret 1898-1899 om en bevilling på 62.000 kr. til omdannelse afyderligere 3 stk. 10" forladekanoner og 4 stk. affutager med tilhørende amrnunition." Spørgsmålet om ODINs omarmering drøftedes i Folketinget i oktober samme år. Marineminister Ravn fremhævede her betydningen af en større skudhastighed og en forbedret beskyttelse af besætningen, samt at ODIN
formentlig ville komme til at deltage i Københavns forsvar, " De ønskede
midler bevilligedes. Da det ikke viste sig praktisk muligt at anvende en
bundskruemekanisme af Canets konstruktion ved den armstrongske kanon, valgtes samme udførelse som ved landartilleriets kruppske 30,5 cm
bagladekanoner på Middelgrundsfortet."
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I løbet af perioden juni ]898 - januar ]899 gennemførtes en række forsøgsskydninger med den først ombyggede kanon placeret i en affu tage modificeret på artilleriværkstedet på Holmen. Under disse forsøg måtte der foretages en del ændringer ved mekanismen. Med en ladning af sort prismatisk
krudt opnåedes en begyndelseshastighed på 4]0 m /sek. Efter afslutningen
af disse forsøg ombyggedes yd erlige re 3 stk. 10" forladekanoner med affutager til 25 cm bagladekanon L/16. "
Den valgte bagladernekanisme var en skruernekanisme med konsol og
med plastisk tætning. Bundskruen var cylindrisk, og såvel dens gænger som
gængerne i bundskruelejet var bortskåret på hveranden sjettedel af omkredsen , således at bundskruen ved e n drejning på 60· kunne bringes i eller ud af indgreb med bundskruelejet. Tætningssystemet var det sædvanligt
anvendte af de Banges kon struktion med obturatør og rondelle .
I 1899 blev alle 4 pjecer installeret i ODINs ombyggede kasemat. Denne
havde fået hjørnerne afskåret, og i modsætning til tidligere var der nu kun en
port for hver af de i kasemattens fire hjørner opstillede kanoner. Kasematten
var endvidere blevet opdelt i to rum ved hjælp af et stålskod. Kanonernes
skydefrihed var fra ret for /agter til 10· på den anden side af tværs. Herved var
de tidligere døde vinkler på 35· ved hver af kasemathjørnerne undgået. Til
gengæld kunne 2 kanoner i bredsiden kun bringes til at bære mod samme
mål inden for en vinkel på ca. 20· mod tidligere 59·. Affutagerne var de oprindelige armstrongske slædeaffutager, som var blevet noget modificeret. De
væsen tiigste forandringer var, at der var givet slæden en hældning på 5·, og at
raperten var gjort permanent rullende. Slædeaffutagerne kunne bakses 100·
på 50 sek. med 4 mand i svinglern e, og besætningen kunne reduceres fra 16
til 8 mand pr. kanon. Skudhastigheden var fordoblet, idet der nu kunne afgives l skud hvert 3. minut; men begyndelseshastighed og rækning var uændret. Modtagelsesprøve fandt sted i Sundet september 1899. I:,
ODIN var efter denne ombygning kun udrustet på togt i 1900 og ]902. I
generalrapporten for det første togt anførtes, at ombygningen af kasematten og ændringen af kanonerne utvivlsomt havde øget panserbatteriets
kampværdi. Det beklagedes imidlertid, at affutagerne ikke samtidig var blevet moderniseret. Blandt hovedmanglerne fremhævedes den manglende
mulighed for at rette kanonerne i højden lige til skudøjeblikket, at fremløbet ikke var automatisk, og at sideretningen var be sværlig. I 1902 udtaltes
i øvelseseskadrens rapport: "Som påvist af chefens generalrapport er artilleriet af så ringe værdi , at skibet slet ikke kan benyttes som kampskib''."
Herefter udrustedes ODIN da heller ikke på togt, og i 1909 nedklassificeredes panserbatteriet til defensionsskib. Det udgik af flådens tal i ] 912. Skib
og kanoner solgtes samme år til ophugning, efter a t mekanismerne var udtaget af kanonerne.
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Kassation af øvrigt forladeskyts
Der ombyggedes ikke flere forladekanoner til bagladning, og i 1903 be stemtes, at de 9" og 10" forladekanoner som de sidste af flådens skyts af
denne art skulle udgå af flådens armering." De 10" forladekanoner blev
udtaget af panserbatteriet GORM og kanonbådene FALSTER, STORE
BELT, LILLE BELT og ØRESUND. I GORMs tårn installeredes i stedet 2 stk.
15 cm kanoner L/35 M/1882 fra krydserfregatten FYEN og i hver af kanonbådene l stk 57 mm patronkanon L/44. Lindormens 9" forladekanon var
planlagt udskiftet med 2 stk. 15 cm kanon L/25, der oprindelig var anskaffet
til skonnerten INGOLF. Denne installation ses imidlertid ikke udført.

9. Antitorpedobådsskytset
Halvautomatiske kanoner
Med henblik p å at opnå en øget skudhastighed for specielt antitorpedobådsskytset udvikledes omkring årh u n d red eskifte t halvautomatiske kanoner,
d.v.s. kanoner, der var installeret i rekylaffutager, hvor mekanismens funktionering med undtagelse af lade processen og affyringen skete automatisk.
Ved den halvautomatiske funktionering åb n ed es kilen automatisk under
fremløbet efter skudafgang og rekyl, det tomme patronhylster kastedes ud,
og hanen spændtes. Når en ny patron derefter indførtes, ville dens krave
påvirke udkasterne og kilen blive lukket, hvorefter kanonen atter var skudklar. Hotchkiss ændrede ved fabrikkens 47,57 og 61 mm kanoner i rekylaffutager mekanismen til halvautomatisk funktionering, og Krupp fremstillede i 1902 en halvautomatisk 5,2 cm kanon, hvormed der angiveligt opn åedes en skudhastighed p å 45-50 skudz'min." I Danmark konstruerede
Undertøjmesteren, premierløjtnant C.G.Bastrup, omtrent samtidig en
halvautomatisk kilemekanisme, og Søartilleriet fremstillede en til den halvautomatiske funktionering indrettet kappeaffutage til det lette skyts." Med
den halvautomatiske funktionering blev skudhastigheden for antitorpedobådsskytset almindeligvis fordoblet i forhold til de af Hotchkiss 25 år tidli gere fremstillede kanoner. Samtidig opn åedes med in dførelsen af rekylaffutager en stærkt reduceret påvirkning af underlaget.

57 mm skytset
Indtil 1891 var der fra Hotchkiss i St. Denis indkøbt 20 stk . 57 mm hurtigskydende kanoner L/44. I 1895 påtog hærens tøjhusværksteder sig at fremstille bl.a. 57 mm kanoner til flåden, medens maskinværkstedet/artilleriværkstedet på Holmen skulle stå for fabrikation af affutagerne. "ODette førte
til, at der i de kommende år leveredes 2 stk. til ABSALON, der netop var
blevet omklassificeret fra krydser af 3. klasse til skonnert og anvendtes som
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skoleskib, 10 stk. til HERLUF TROLLE og 6 stk. til OLFERT FISCHER, således at beholdningen i 1902 var n ået op på i alt 38 stk . alle med h åndbetjent kilernekanisme og placeret i rekylfri krinolineaffutager. Samme å r
ændredes betegnelsen til 57 mm patron kanon (P.K.) L/44.
I marts 1902 afholdtes skydeforsøg med 2 stk. 57 mm patronkanoner
L/44, der var ændret til halvautomatisk funktionering og placeret i rekylaffutager. Såvel den nye mekanisme som affutagerne viste sig at funktionere
tilfredsstillende." Derefter fremstilledes på hærens artillerimaterielværksteder 4 stk. halvautomatiske 57 mm kanoner L/44 (nr. 39-42). Den første
blev med godt resultat prøveskudt på Amager i februar 1903, og ved sammenlignende forsøg opnåedes med den halvautomatiske 57 mm patronkanon en skudhastighed på 18 skud/min , medens der med en håndbetjent
57 mm kanon i rekylfri krinolineaffutage kun opnåedes ca. 11 skudy min."
I OLFERT FISCHER installeredes de ovennævnte 6 stk. håndbetjente og de
4 stk . nye halvautomatiske 57 mm kanoner inden den første kommandohejsning i 1905. Ved installationsprøverne om bord funktionerede materiellet tilfredsstillende, idet det dog bemærkedes, at påvirkningerne i dækket
fra de rekylfri 57 mm affutager var meget voldsomme." De 6 stk. 57 mm i
krinolineaffutager erstattedes d a også i 1906 af 6 stk. 57 mm kanoner ombygget til halvautomatisk funktionering og placeret i rekylaffutager," 11906
kontraheredes yderligere 2 stk. halvautomatiske 57 mm patronkanoner
L/44, således at beholdningen af 57 mm skyts kom op på 44 stk. I de efterfølgende å r fortsattes ombygningen af eksisterende 57 mm kanoner til halvautomatisk funktionering.
Den lodrette kile bevægedes op og ned vecl drejning af en aksel med
krumtap, der havde leje i kilehullets højre væg. Krumtappens aksel var i
forbindelse med en spiralfjeder, som havde tilstrækkelig spænding til at
holde kilen i lukket stilling. Mekanismen åb n ed es første gang ved håndkraft. Herved drejedes krumtapakslen, hanen spændtes, kilen bevægedes ned
og en spiralfjeder spændtes. Udkasteren gik i indgreb med kilen og holdt den
nede. Ved patronens indføring i kammeret ville dens krave føre udkasteren
frem, hvorved kilen ville blive frigjort og af spiralfjederen løftet op tillukket
stilling. N år kanonen efter skud og endt rekyl løb frem, ville krumtapakslen
blive påvirket af en på affutagens kappe anbragt pal og drejet, hvorved mekanismen å b ned es og holdtes i å be n stilling af udkasterne. De halvautomatiske 57 mm kanoner var ligesom de h åndbetjente enmandsrettede, idet
skytten med støtte af en til affutagens kappe fastgjort skulderkrykke bevægede kanonen i højden og siden. Affutagen var en gaffelpivotaffutage forsynet med en hydraulisk, progressiv rekylbremse og fjederfrembringer.
Sigtemidlerne var fast falk og bevægelig opsats med kærv. Fra 1905 forsynedes de 57 mm kanoner med sigtekikkerter. Der fremstilledes indtil 1898 i
alt 24 skjolde til dette skyts.
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De 47 mm patronkanoner
Efter modtagelsen i 1894-1895 af de i kapitel 11 beskrevne 2 stk. Hotchkiss
47 mm hurtigskydende kanoner L/44 til patruljebåde, fremstilledes fra
1897-1900 på hærens artilleriværksteder 12 stk. af samme type, således at
beholdningen kom op på i alt 14 stk. 4 stk. installeredes som antitorpedobådsskyts i panserbatteriet SKJOLD, 3 stk. i torpedobådene HAJEN, HAVØRNEN og SØBJØRNEN og 3 stk. i inspektionsskibet BESKYTTEREN. De
sidste 2 stk. , der var anskaffet som reservekanoner, blev i 1900 installeret i
kanonbåden GRØNSUND. SKJOLDs og GR0NSUNDs kanoner var placeret i rekylfri krinolineaffutager, medens de øvrige 6 ligesom de 2 først indkøbte af hensyn til underlaget var anbragt i den af Hotchkiss konstruerede
rekylaffutage.
Da Marineministeriet i december 1903 bestemte, at der i OLFERT
FISCHERs armering i stedet for de oprindeligt planlagte 8 stk. 37 mm
Maxim rekylkanoner skulle indgå 8 stk. 47 mm patronkanoner," foreslog
Søtøjmesteren, at der fremstilledes en forbedret type. Med henblik p å at
opnå en forøgelse af begyndelseshastigheden fra 730 til 850 m /sek. og en
større skudhastighed end ved de 47 mm patronkanoner L/44 udarbejdede
Undertøjmester C.G.Bastrup tegninger til en 50 kalibre lang 47 mm patronkanon med halvautomatisk mekanisme af samme type som den til de
57 mm kanoner anvendte . Marineministeriet godkendte i samråd med
Generalinspektøren for Søartilleriet den nye kanon ." Den første 47 mm patronkanon L/50 (47 mm P.K. L/50) blev prøveskudt i september samme år.
Der opnåedes her en begyndelseshastighed på 880 m /sek. Af de 8 først
fremstillede kanoner anbragtes de 6 stk. i OLFERT FJSCHER. og 2 stk. installeredes midlertidigt i krydseren GEJSER, da denne udrustedes som artilleriskoleskib. J 1906 anskaffedes yderligere 2 stk., således at de 4 stk. 47
mm L/44 i SKJOLD kunne udskiftes med halvautomatiske 47 mm L/50.
Den 47 mm patronkanon L/50 var konstrueret på samme m åde som den
halvautomatiske 57 mm patron kanon L/44 og havde ligesom denne en lodret
kilernekanisme. Løbet var riflet med 20 højresnoede riffelgange med voksende snoning med en stigning på 40-25 kalibre. Affu tagen var Søartilleriets
kappeaffutage (rekylaffutage). Sigtemidlerne var en opsats med sigtekærv og
en falk. Aftrækket udførtes ved et pistolgreb anbragt på affutagens krykke.
Medens der umiddelbart var stor tilfredshed med kappeaffutagerne til de
halvautomatiske 57 og 47 mm kanoner. voldte kanonernes funktionering
indledningsvis nogen kvaler. Dels stillede ladeprocessen store krav til ladernes fingerfærdighed . dels forekom del' standsninger,"
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Haluautomatisk 47 lIllII hurtigsllylellde kanon (jmtronknnoni L/50 af Somtillenets konstruktion.
(Foto: Helge Abrahamson, TM).

De 37 mm patronkanoner L/38
Med torpedobådenes voksende størrelse og torpedoernes øgede rækning
fik 37 mm skytset efterhånden mindre betydning som an titorpedobådsvåben. Det ansås imidlertid fremdeles for at være anvendeligt bl.a. som fartøjsarmering og torpedob ådsskyts. og i 1904 modtoges fra hærens artillerimaterielværksteder yderligere 4 stk. 37 mm patronkanoner L/3S (nr. 2124). Disse var i modsætn ing til de tidligere anskaffede forsynet med halvautomatiske kilemekanismer og placeret i Søartilleriets rekylaffutage. De 4
stk. var beregnet til 2 vedetbåde bygget til panserskibene. Ved prøveskydning om bord i vedetbådene i december 1904 afgaves ved hurtigskydning
10 skud på 30 sekunder," Den ene vedetbåd blev tildelt OLFERT FISCHER,
den anden udpeget til PEDER SKRAM. Begge skibe beholdt dette fartøjsskyts i resten af deres levetid under dansk flag. I 1906 bestiltes yderligere 2
stk. (nr. 25 og 26) til den ved Orlogsværftet under bygning værende torpedobåd, der fik navnet ORMEN. Den halvautomatiske mekanisme og kappeaffutagen var konstrueret efter samme princip som det 57 og 47 mm
halvautomatiske skyts.
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3711!Jn hurtigskydende kanon (patronkanon) L/38 i rell)'lafJittage. (Foto: Helge Abrahamson. TJ'v!).

10. Ammunition
På ammunitionsområdet var det den fortsatte overgang fra sort og brunt krudt
til røgfri t krudt samt bestræbelserne på indførelse af højeksplosivt sprængstof, der kom til at præge udviklingen fra 1895 til 1906.

Drivladninger
I midten af 1890erne var der med flådens hurtigskydende kanoner og det 37
mm maskinskyts gennemført indskydning med røgfrit/røgsvagt krudt. Kun
til den til hurtigskydende 87 mm kanon L/24 ombyggede kruppske 3" 10
ctr. bagladekanon anvendtes fremdeles grovkornet brunt krudt som drivladning. Da Frederiksværk Krudtværk først i 1893 havde begyndt at fabrikere røgfrit kanonkrudt, skulle der gå nogle år, før de fornødne erfaringer
var indvundet, og de til de forskellige kanontyper og kalibre stillede krav
om begyndelseshastig og maksimumtryk kunne imødekommes. I midten af
1890erne anvendtes derfor som beskrevet i forrige kapitel forskellige fra
udlandet indkøbte krudtsorter. De var alle af typen nitroglycerinkrudt. Til
de kruppske 12 cm og 87 mm hurtigskydende kanoner L/40 benyttedes således dels det tyske kornede W.P.C/89, dels det i 1895 leverede rørkrudt
(Diineberg Rohrenpulver). Til de 47 mm og 57 mm hurtigskydende kanoner L/44 var indført kornet (prismeformet) ballistit fra Nitroglycerin Aktie
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Bolaget i Sverige. Kun til 37 mm skytset var der i 1895 fabrikeret røgfri t skydebomuldskrudt fra Frederiksværk. I 1899 indførtes ogs å til 47 og 57 mm
skytset drivladninger af strimmelformet skydebomuldskrudt (henholdsvis
320x21x1,75 og 230x21xl ,75 mm) fra Frederiksværk, og i 1904 reglementeredes en drivladning af tilsvarende strimmelformet skydebomuldskrudt
til den 87 mm patronkanon L/24. Til den 47 mm patronkanon L/50 anvendtes fra indførelsen i 1905 strimmelkrudt fra Frederiksværk
(320x21x1 ,75 mm).
Også til det sværere bagladeskyts overvejedes det i midten af 1890erne at
overgå til røgfrit krudt. Interessen var i første omgang koncentreret om
den nye 9" (24 cm) 515 ctr. bagladekanon fra Krupp til panserbatteriet
SKJOLD. Anvendelsen af røgfrit krudt i kanoner af større kalibre var imidlertid på det tidspunkt endnu på forsøgsstadiet," og i december 1894 bestemte Marineministeriet, at der til denne kanon skulle normeres en drivladning af brunt prismatisk krudt.:" Så sent som i 1895 havde f.eks.
Nitroglycerin Aktie Bolaget i Sverige endnu ikke begyndt fabrikation af
røgfrit krudt til 24 cm skyts." Et par år senere besluttedes det i forbindelse
med anskaffelsen af det 24 og 15 cm skyts til HERLUF TRaLLE at indføre
drivladninger af røgfri t krudt til disse svære og mellemsvære kanoner. Til
den først kontraherede 15 cm hurtigskydende kanon L/43 bestiltes i
Sverige 1000 kg rørformet nitroglycerinkrudt. Ved prøveskydning i Bofors i
september 1897 viste det sig imidlertid, at dette krudt dels ikke opfyldte kravene, dels i høj grad udbrændte kanonen i kammer og projektilleje.
Bestillingen på det svenske krudt annulleredes derfor, og Bofors afstod
uden erstatningskrav fra leverancen." På dette tidspunkt kunne Frederiksværk Krudtværk tilbyde strimmelformet skydebomuldskrudt egnet til skyts
af større kalibre. I 1898 gennemførtes på Amager med den 15 cm patronkanon L/43 fra Bofors en række forsøgsskydninger med denne krudtsort,
som også afprøvedes ved skydningerne i 1899 med de 24 cm kanoner p å
skydepladsen le Hoc ved Havre i Frankrig. Til HERLUF TROLLEs 24 og 15
cm kanoner fastsattes drivladninger a henholdsvis 35 kg (750x56x3 mm) og
9,5 kg (840x56x3 mm). Det tilsvarende skyts i OLFERT FISCHER blev ligeledes indskudt med strimmelformet skydebomuldskrudt.
Med den til bagladekanon ombyggede 10" forladekanon gennemførtes i
løbet af 1898-1899 forsøgsskydning, der viste , at det ikke som ønsket af bespare lsesmæssige grunde var muligt at anvende en drivladning af sort kubisk krudt af den eksisterende beholdning. Ved den tilstræbte begyndelseshastighed forekom alt for højt tryk i kanonen. Der fastsattes derfor en ladning af sort prismatisk krudt, med hvilken der ved maks. tryk på 1700 atm.
kunne opnås en begyndelseshastighed på 410 m /sek., og denne ladning
anvendtes i resten af kanonens levetid.
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Efter nogle års forløb konstateredes ved trykmålinger under skydninger
med den 24 cm kanon L/40 M/93 fra SKJOLD, at drivladningerne af brunt
krudt havde undergået forandringer og var blevet mere brisant." Efter
skydeforsøg med røgfri t krudt reglementeredes derfor i 1904 en krigsladning bestående af strimmelkrudt (840x56x3 mm) fra Frederiksværk." Til
det øvrige kruppske bagladeskyts samt de armstrongske forladekanoner anvendtes efter 1895 fremdeles drivladninger af brunt og sort krudt.
Omkring årh un d redeskifte t vurderedes det her i landet, at en sammenligning mellem nitrocellulosekrudtet (skydebomuldskrudtet) og nitroglycerinkrudtet måtte falde ud til det førstnævntes fordel, idet nitroglycerinkrudtets høje forbrændingstemperatur virkede mere ødelæggende p å
skytset end nitrocellulosekrudtet. Til gengæld gav nitroglycerinkrudtet for
samme ladningsvægt en noget højere kraftudvikling end nitrocellulosekrudtet.":' Denne vurdering ses da også reflekteret i den ovenfor beskrevne
udvikling. I 1906 var der kun til de 12 cm og 87 mm kruppske patronkanoner reglementeret ladninger af nitroglycerinkrudt.
Ved de almindelige bagladekanoner (karduskanoner) var ladningen indesluttet i en kardus af råsilketøj (amyatine). Ved de større kanoner var ladningen delt i 2 ganske ens karduser.
Fra 1906 betegnedes de forskellige krudtsorter efter et nyt system. Der anvendtes bogstaver og tal, eksempelvis: S2 75048/2,10 III og R3 25012/2,66
I. Bogstavet "S" betød, at krudtet var strimmelkrudt, "R" at det var rørkrudt.
Det lille tal efter bogstavet angav skydebomuldens art; det hele store tal
strimlens eller rørets længde, brøkens tæller viste strimlens bredde eller
rørets udvendige diameter, brøkens nævner angav strimlens tykkelse eller
rørets vægtykkelse i mm. Romertallet angav leveringens løbenummer.
Patronammunition
Til den 15 cm patronkanon L/43 anvendtes på grund af ammunitionens
vægt delt ammunition. I patronhylsteret, som fortil lukkedes af et vandtæt
låg, fandtes kun drivladning og tændrniddel. Ved ladning sattes granaten
først an, hvorefter patronhylsteret indførtes i kanonen . Til alle andre hurtigskydende kanoner (patronkanoner) og til alt maskinskyts anvendtes enhedspatron.
Fængrør og tændskruer/shætter
Til Krupps almindelige bagladekanoner anvendtes de allerede beskrevne
skruefriktionsfængrør, Til kanoner med skruernekanisme benyttedes perkussionsfængrør. Et sådant fængrør bestod af et svagt konisk rør med en
fremstående krave som på et patronhylster. I røret var bagerst anbragt en
tændhætte og foran denne en piston. Ved affyring ville kanonens perkutør
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eller slagstift slå mod fængrørets bund og frembringe en bule i denne, som
ville slå tændhætten frem mod pistonen. Herved ville satsen tændes og ilden
forplante sig til rørets krudtladning og videre herfra gennem bundskruens
fængkanal til kanonens drivladning.
Til patronkanoner og maskinskyts anvendtes tændskruer eller tændhætter anbragt eentralt i patronhylsterets bund. Disse tændskruer/-hætter
funktionerede principielt på samme måde som perkussionsfængrørene.
Brisantgranater

I 1897 indførtes brisantgranater med en sprængladning af pikrinsyre ogs å
benævnt melinitgranater. I marts 1898 var der reglementeret sådanne brisantgranater til følgende skyts: De 5"28 etr., 5" 43 etr. , 6" 95 etr., 8" 270 etr. ,
9" 515 etr., IO" 440 etr. og IO" 554 etr. kruppske bagladekanoner samt til de
87 mm L/24, 87 mm L/40 og 12 em L/40 hurtigskydende kanoner.
Tilsvarende ammunition indførtes til HERLUF TROLLEs 24 og 15 em skyts
og ODINs til 25 em bagladekanoner ombyggede armstrongske kanoner.
Hertil benyttedes bl.a. den eksisterende beholdning af tyndvæggede stålgranater, som var anskaffet til brug som krudtgranater. De havde en skorpetykkelse på ea . 1/7 af kaliberet og var indrettet til mundingsbrandrør.
Brisantgranaterne blev ikke medgivet skibene i fredstid." Til udskydning af
brisantgranaterne fastsattes som drivladning for kanoner under det 6"/15
em kaliber krigsladning og for større kalibre den mindre øvelsesladning.
Uanset, at der forud for indførelsen af disse brisantgranater var gået en ret
omfattende forsøgsvirksomhed, skulle pikrinsyren vise sig at være overordentlig vanskelig at benytte som granatsprængladning med flere uheld til
følge. I 1906 blev det endeligt opgivet at benytte dette sprængstof som
sprængladning i tyndvæggede brisantgranater. Efter afladning blev stålgrariaterne atter benyttet som krudtgranater. I det efterfølgende afsnit Il er
hele spørgsmålet om pikrinsyre som granatsprængladning nærmere beskrevet.
Krudtladte jern- og st ålgranater
Med indførelsen af brisantgranater ændredes betegnelsen for krudtladte
granater fra jern- og stålgranat til krudtgranat. Efter 1895 anvendtes fortsat
krudtgranater af såvel støbejern som stål, idet st ålgranaterne dog i 18971898 udvaskedes og som ovenfor anført ændredes til brisantgranater.
Spørgsmålet om sikkerheden ved udskydning af krudtladte granater fra kanoner af sværere kalibre voldte stadig problemer, og først i 1906 reglementeredes krigsladning til udskydning af krudtgranater for hovedparten af flådens skyts. I marts 1899 indsendte Søtøjmesteren et forslag til ajourførte
bestemmelser for krudtladte brandrørsgranater. Forslaget gik i realiteten
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kun ud på at lade det særlige sprængladningskrudt fra Krupp erstatte nogle
af de indtil da anvendte krudtsorter. Den tidligere anvendte ladningsme-

tode, som bl.a. omfattede ihældning af løst jagt- og melkrudt mellem
sprængladningspølserne, forudsattes bevaret. Generalinspektøren for
Søartilleriet, generalmajor Wagner, bemærkede hertil, at sikkerheden mod
utidige sprængninger formentlig ville blive forbedret, hvis ifyldningen af
løst krudt bortfaldt. Søtøjrnesteren fastholdt imidlertid bl.a. på grundlag af
skydeforsøg mod den udrangerede panserfregat PEDER SKRAM, at hvis tilfredsstillende virkning af granaterne skulle opnås, måtte ifyldningen bibeholdes." Det endte med, at Marineministeriet i 1900 udsendte en bestemmelse om, at der til alle granater af kaliber over 57 mm, som ikke var bestemt til at fyldes med brisante sprængstoffer, skulle anvendes det særlige
sprængladningskrudt fra Krupp. For granater til 87 mm hurtigskydende kanoner og større kalibre skulle ladningen indesluttes i flonelsposer med
jagtkrudt og melkrudt hældt løst ned mellem poserne. Som en sikkerhedsforanstaltning fastsattes det efter generalinspektørens ønske, at brandrørsgranater med sprængladning af krudt til flådens kanoner af over 15 cm kaliber skulle udskydes med de pågældende kanoners øvelsesladning og dermed med reduceret begyndelseshastighed."
Chefen for panserbatteriet ODIN kritiserede i generalrapporten for togtet 1900 år bl.a., at der i krig skulle skydes med øvelsesladning. Søtøjmester
Schwanenfliigel var enig og foreslog, at der af hensyn til kanonernes
rækning atter genindførtes krigsladning til krudtgranater;'" Generalinspektøren for Søartilleriet kunne imidlertid ikke anbefale dette, og Sø tøj mesteren måtte erkende, at spørgsmålet om drivladning til krudtgranater
måtte vige for løsning af problemerne omkring brisantgranater," Han tog
spørgsmålet op igen i 1904 , da det overvejedes at undlade at udlevere pikrinsyreladte granater til skibene i tilfælde af mobilisering i anledning af den
russiskjapanske konflikt, og der derfor alene ville være krudtgranater til rådighed." Med udgangen af 1904 bestemtes, at der til udskydning af krudtgranater fra 24 cm kanoner og fra den 26 cm kanon L/35 skulle anvendes
krigsladning." I 1905 udsendte Marineministeriet nye bestemmelser for ladning af krudtgranater i flåden. Der fastsattes følgende krudtsorter som
sprængkrudt:
Granater over 80 mm kaliber:
Grovkornet krudt.
Granater under 80 mm kaliber:
Jagtkrudt.
Granater over 12 cm kaliber med
begyndelseshastighed over 750 ml sek .: Fintkornet kanon krudt.
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Sprængladningskrudtet indesluttedes i flonelsposer, der nedstuvedes enkeltvis i granaterne. øverst anbragtes tændpølsen med fintkornet krudt og over
denne hældtes fint jagtkrudt. I granater fra 57 mm og nedefter indførtes
krudtet løst i granatens hulrum. Først i 1906 reglementeredes krigsladning
til udskydning af krudtgranater fra alle marinens kanoner med undtagelse
afTORDENSKJOLDs 35 cm samt HELGOLANDs 30 cm og 26 cm L/22 kanoner.

Panserprojektiler ogpansergranater
For at opnå den bedst mulige gennembrydning af panser havde marinen
fra 1888 undladt at forsyne panserprojektilerne med sprængladning, som
ved anslag mod målet kunne bidrage til at bryde stålprojektilet op, før det
trængte gennem panseret. Ligesom indførelsen af stål- og compoundpanser tidligere havde medført overgang fra hårdtstøbte panserprojektiler til
stålprojektiler, var der med indførelsen i 1890erne af det cementerede panser, først Harvey-panseret og senere Krupps K.C.panser, atter behov for at
forbedre projektilerne. Ved anslag mod det nye ståls meget h årde overflade, havde stålprojektilerne en tendens til at sønderbrydes eller deformeres. Denne uheldige virkning kunne reduceres eller helt undgås ved anbringelse af en kappe af blødt stål på projektilets spids. Det tryk, som fremkom på projektilet i anslagsøjeblikket, blev ved kappen fordelt over en
større flade af projektilets forpart, og samtidig pressedes kappen som en
ring tilbage omkring projektilet og holdt sammen på det. Ved at sådant arrangement kunne projektilers gennembrydningsevne ved anslagshastigheder over ca. 500 m/sek. forbedres med ca. 30%.7-1 Det var angiveligt den russiske admiral Makåroff, der i midten af 1890erne stod for indførelsen af
denne projektiltype." I 1902 anskaffedes fra Krupp panserprojektiler af
denne type til 24 og 15 cm skytset, og i 1905 suppleredes beholdningen ved
indkøb hos Bofors."
Til de 9" og 10" forlade kanoner og det ældre kruppske bagladeskyts indgik der endnu i 1890erne panserprojektiler af hårdtstøbtjern i beholdningen. Efter årh u nd red eskifte t drejede det sig dog kun om projektiler til
HELGOLANDs 12"/30 cm og den 6"/15 cm 80 ctr. bagladekanon.
Skyts af kalibre under 15 cm ans ås ikke for at have tilstrækkelig gennembrydningsevne til at kunne udnytte egentlige panserprojektiler. Alligevel
ønskedes en granattype egnet til beskydning aflet panser, kanonskærme og
lignende. Til de 37 mm revolverkanoner og rekylkanoner samt de 37, 47 og
57 mm hurtigskydende kanoner fandtes foruden krudt/brandrørsgranater
også pansergranater af stål med en forholdsvis stor skorpetykkelse, fuld spids
og en lille sprængladning af løst ihældt sortkrudt (jagtkrudt). Disse granater
var, for at forparten ikke skulle svækkes, forsynet med bundbrandrør.
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Til de hurtigskydende 12 cm og 87 mm kanoner hørte ligeledes pansergranater, som også betegnedes halvpansergranater. De havde en sprængladning
af hydraulisk presset krudt og anvendtes i perioden 1898-1905 som melinitgranater med en sprængladning af pikrinsyre. Det var granater med en forholdsvis stor skorpetykkelse og fuld spids. De var forsynet med bundbrandrør.
I overensstemmelse med udviklingen i udlandet og efter forsøgsskydninger i Meppen i 1906 bestiltes hos Krupp 1000 stk . 15 cm og 300 stk. 24 cm
panserbrisantgranater," Hermed genindførtes ogs å til de større kalibre
sprængladte panserbrydende granater. Som nærmere beskrevet i afsnit 11
bestod sprængladningen i disse granater af pikrinsyre indpakket i paphylstel' med Krupps nitroglycerinkrudt detonator og Bastrup-Mentz sikkerhedsbrandrør (bundbrandrør) .'H
Granatkardæsker

Med de øgede torpedoskudafstande og vanskelighederne ved nøjagtig afstandsbestemmelse og tempering mistede granatkardæskerne efterhånden
betydning. I september 1905 bestemte Marineministeriet, at de skulle udgå
som projektiler beregnet til beskydning af torpedobåde og anvendes som
alm. krudtgranater ved øvelsesskydning."
Brandret
I 1903 anvendtes til de forskellige kalibre følgende brandrør:"

1. Mundingsbrandrør
Krupps brandrør til granater over det 15 cm kaliber (undtagen
den 25 cm melinitgranat)
Brandrør M /91 til alle granater fra 15 cm til 87 mm samt til 25 cm
melinitgranaten
Brandrør MIOO og Demarests brandrør til 37 mm skyts
Pettmanns brandrør til krudtgranaten til 25 mm kanonen
Krupps dobbeltvirkende brandrør til granatkardæsker
2. Bundbrandrør
Krupps bundbrandrør til 12 cm og 87 mm halvpansergranater
Bundbrandrør Miao og Hotchkiss bundbrandrør til panserkrudtgranater til 57, 47 og 37 mm skyts
Bortset fra de af Søartilleriet konstruerede mundingsbrandrør MIOO til 37
mm skytset og bundbrandrør MIOO til de 57, 47 og 37 mm kanoner er alle
omtalt i de foregående kapitler. MiaO brandrørene var simple anslagsbrandrør af ensartet konstruktion.
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Undertsjmester; senere kontreadmiral
C.G.Bast nt/J. (Det Kongelige Bibliotek,

Fotografisk Atelier),

1 løbet af efteråret 1903 afholdtes skydeforsøg med den 15 cm kanon
L /43 M /1901, hvor der prøvedes 3 variationer afbrandrør M/91, dels det
da reglementerede brandrør, dels brandrør med forstærket fænghætte,
dels brandrør med løber og dødhoved fast anbragt i røret. Alle brandrørene var forsynet med forsinket antændelse. Ved skydningen sprang de 3
granater med det reglementerede brandrør ca. 120 m foran mundingen,
medens de andre fuldførte deres bane." Dette forsøg viste, at der i brandrør M /91 var risiko for prelning (opspring mod tændhætten af løberen
som følge af slag mod brandrørets bund efter armering ved skudafgang) .
Efter forsøgsskydning på Amager bestemtes det i marts 1904, at det til 15
cm, 12 cm og 87 mm patronkanoner reglementerede brandrør M /91
skulle ændres med forstærket hætte, spiralfjeder mellem løber og tændskrue samt 4,5 mm afstand mellem spids og hætte." 1 maj 1904 blev denne
bestemmelse udstrakt til at gælde for alle de brandrør, der medgaves skibene. De ændrede brandrør betegnedes M 91/04. H'\
De mange forsøg med melinitgranater og de herunder indtrufne alvorlige uheld førte til kravet om sikkerhedsbrandrør, der var således indrettet,
at selvom tændhætten skulle eksplodere i skudøjeblikket på grund af de
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store påvirkninger, ville ilden ikke kunne forplante sig til granatens sprængladning. Dette krav var på et tidligt tidspunkt fremført af hærens eksperter,
men i en årrække afvist af Søtøjmesteren, fordi de første udgaver af sikkerhedsbrandrør ikke opfyldte Søartilleriets krav om stor følsomhed i anslaget,
et krav affødt af ønsket om, at brisantgranater eksploderede ved anslag
mod tynde skibssider," I marts 1904 anmodede Marineministeriet Generalinspektøren for Søartilleriet om at fremkomme med forslag til løsning af
spørgsmålet om tilvejebringelse af brandrør, der var egnet såvel til brisantgranater som til granater med sprængladning af krudt." Dette førte til en
række forsøgsskydninger med det såkaldte HL-brandrør konstrueret og tilvirket af hærens laboratorium. Dette rør viste sig sikkert i affyringsøjeblikket, men ret kompliceret, og efter Søtøjmesterens vurdering opfyldte det
ikke helt flådens krav til følsomhed ved anslag mod m ålet. " I 1905 præsenterede Søartilleriet et nyt, noget simplere sikkerhedsbrandrør konstrueret
af premierløjtnant C.G.Bastrup og værkstedsbestyrer j.H.Mentz (f. 1859).
Efter en række skydeforsøg reglementeredes dette brandrør i oktober 1905
til brug i krudtgranater og panserkrudtgranater af 87 mm kaliber og derover, dog kun til kanoner af over 25 kalibres længde. For en del af de ældre
kruppske kanoner fandt der derfor ingen ændring sted. Samtidig udgik
Pettmanns brandrør. Ministeriet bestemte, at der skulle fremstilles 10.000
stk. af det nye brandrør," Efter forsøgsskydningerne hos Krupp i eftersommeren 1906 reglementeredes Søartilleriets sikkerhedsbrandrør også til de
15 og 24 cm panserbrisantgranater. Det nye brandrør var ligesom M /9} et
anslags-/perkussionsbrandrør, hvor en løber med perkutør ved granatens
anslag mod målet ville fare frem og slå mod en tændhætte, hvis sats herved
ville tændes. Ilden ville slå ned gelmern røret til en detonator, der ville
bringe sprængladningen til detonation. Denne form for anslagsbrandrør
hørte til kategorien inertibrandrør. Sikkerheden i skudøjeblikket opnåedes
ved, at rørets længdegennemboring lige under tændhætten var lukket af en
sikkerhedsbolt, der blev holdt på plads af en splitbolt. Når granaten i skudøjeblikket sattes i bevægelse, ville splitbolten fare tilbage, og sikkerhedsbolten ville på grund af granatens stærke acceleration trykkes så kraftigt mod
bunden af sin kanal, at friktionen holdt den fra at kastes ud til siden. Men
når granaten var ude af mundingen, og accelerationen hørte op, ville sikkerhedsbolten på grund af centrifugalkraften blive slynget ud til siden i sin
kanal, og vejen fra løberens perkutør til tændhætten ville være fri. To små
udslyngningsbolte, der i hvilestillingen holdt løberen tilbage, ville på grund
af rotationen også slynges ud, således at løberen blev fri til ved anslaget at
fare frem mod tændsatsen." Røret benævntes "Bastrup og Mentz sikkerhedsbrandrør M /05". De to opfindere udnævntes i øvrigt i april 1906 til riddere af Dannebrog.
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11. Pikrinsyre som sprængladning i brisantgranater
Da bestræbelserne på at indføre skydebomuld som sprængladning i granater efter ca. 5 års forsøg ikke havde ført til et brugbart resultat, iværksattes i
1894 værnsfælles forsøg med pikrinsyre.
Piltrinsyre
Pikrinsyre (trinitrofenol) havde været kendt i mange år som farvestof. Allerede omkring 1770 behandledes således silke med pikrinsyre. Den, der første gang gjorde opmærksom på , at pikrinsyren uden iblanding af andet stof
kunne bruges som sprængstof, var den tyskfødte kemiker Sprengel , som levede og virkede i England. Han publicerede denne iagttagelse i 1873; men
det blev den fremsynede franskmand Eugene Turpin (1848-1927) , der i
1885 patenterede anvendelsen af pikrinsyre som granatsprængstof. Det var
da ogs å Frankrig, der i 1895 efter megen forsøgsvirksomhed som den første
sømagt tog pikrinsyre i brug som sprængladning i granater, der kunne udskydes med fuld krigsladning." Pikrinsyre fremstilles ved indvirkning af saltpetersyre (nitrering) på karbolsyre (fenol), der fremstilles af benzol. Piklinsyren udkrystalliseres og renses i varmt vand. Den er et gult, krystallinsk stof,
der smelter ved 122,5" C og da kan støbes i en hvilken som helst form. Som
syre er den i stand til med metaller at danne salte, pikrater, og visse af disse
er lidet stødsikre. Den har været anvendt som sprængladning i granater under forskellige navne. I Frankrig rnelinit, i England lyddite, i Østrig ekrasit,
i Tyskland granatfiillung C/88 og i Japan shimose.?" Her i landet anvendtes
betegnelsen pikrinsyre, men under tiden benævntes den også ekrasit og melinit, og granater med sprængladning af pikrinsyre omtaltes som melinitgranater eller som brisantgranater.
Forsøg med pikrinsyre som sprængladning i granater

Umiddelbart efter uheldet i 1894 på Prøvestenen under skydning med granater med sprængladning af skydebomuld og Marineministeriets deraf følgende beslutning om at udsætte flådens skydeforsøg indtil videre, foreslog
landartilleriets konstruktions- og forsøgsafdeling og Søtøjmesteren i fælles skab, at forsøgene skulle fortsættes med pikrinsyre som sprængladning i
granaterne." De to militære ministerier tiltrådte dette.
Forsøgene indledtes med en prøvesprængning i et kanonløb for at undersøge effekten af evt. løbsprængere." Hertil benyttedes flådens 6" 80 ctr.
bagladekanon (nr. l), der havde været anvendt ved de tidligere granatforsøg. Sprængningsforsøget fandt sted den 12/10 1894 på forsøgspladsen ved
Tisvilde. Kanonen blev ladt med en halvpansergranat med en sprængladning af 1,87 kg ren pikrinsyre, og brandrørets knaldkviksølvtændsats var
anbragt som ved anslag. Ved skuddets afgang eksploderede granaten, og
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Den udrangerede panserfregat PEDER SKRAM, der anvendtes som m ål ved jorsøgssk)'dningeme i
1890eme. (Tøjlms/llllseet).

kanonen sprængtes ved et temmeligt regelmæssigt tværbrud 0,85 m fra
kanonens bagflade." Resterne af denne kanon indgår fremdeles i søværnets historiske samling.
I efteråret 1895 afholdtes skydeforsøg fra ROLF KRAKE med 1 stk. 6" 95
ctr. bagladekanon (15 cm L/35) bl.a. mod PEDER SKRAM. Der blev også
skudt med søbefæstningens 17 cm skyts, og i december gennemførtes
sprængningsforsøg i brønd for kontrol af påtændingens sikkerhed. I marts
1896 indsendte direktøren for Hærens tekniske Tjeneste og Søtøjmesteren
rapport om resultaterne af de siden 1892 afholdte fællesforsøg med brisantgranater. De påpegede, at pikrinsyren som sprængladning havde en ikke så
lidt større virkning end krudt, og at navnlig virkningen af den med pikrinsyre sprængladte tyndvæggede brandrørsgranat var meget betydelig. Med
hensyn til spørgsmålet om ibrugtagning af brisantgranater med sprængladning af pikrinsyre, udtalte de bl.a., at der selvfølgelig altid ville være en risiko forbundet med at anvende dette som alle andre sprængstoffer. Efter de
indtil da høstede erfaringer ans å de det imidlertid for forsvarligt, at der her
i landet ligesom i udlandet anvendtes brisantgranater med sprængladning
af indsmeltet pikrinsyre. Hver for sig ville de for eget værn fremsætte mere
detaljerede forslag."
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PE.LJER SKRAiVIs batteridækefll'rforsøgssh)'dnillg. (Tojh usmuseet) ,

På finansloven for 1896/97 bevilligedes 50.000 kr. til anskaffelse af brisantgranater til flåden. l anledning heraf og i fortsættelse af ovennævnte rapport om fællesforsøgene fremsatte Søtøjmesteren i maj 1896 forslag til de
videre foranstaltninger på dette område. Resultaterne af de sidst afholdte
forsøg havde indikeret, at pikrinsyre med rimelig sikkerhed kunne anvendes som sprængladning i granater af op til 17 cm kaliber. De havde endvidere mod forventning vist, at de til den største del af flådens skyts reglementerede tyndvæggede brandrørsgranater af stål uden ændring ville
kunne anvendes som brisantgranater ved indsmeltning af pikrinsyre. En
sammenligning af virkningen af 6"/15 cm brisantgranater af forskellig vægt
havde vist, at virkningen i betydeligt grad afhang af sprængladningens
størrelse. Det fremgik af skydningerne mod panserplader, at sprængladningerne i panser- og halvpansergranater ikke havde større effekt, idet sprængning fandt sted allerede under gennembruddet, uanset om der var isat
brandrør eller ikke. Mod lettere panserplader kunne halvpansergranater
med sprængladning af pikrinsyre dog få en vis betydning. Den store virkning indenbords i målet opnåedes imidlertid først ved anvendelse af tyndvæggede granater med stor sprængladning efter gennembrud af ubeskyttede skibssider. Disse resultater var sammenfaldende med den franske rna-
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rines erfaringer. Her var der, såvidt det var Søtøjmesteren bekendt, udelukkende indført melinitgranater (pikrinsyre) med stort hulrum, og der var
reglementeret sådanne granater til kanoner af kalibre op til 27 cm. Medens
det tidligere her i landet kun havde været tanken at indføre brisantgranater
til de 6" og 5" kruppske bagladekanoner samt de 12 cm og 87 mm hurtigskydende kanoner, påpegede Søtøjmesteren nu muligheden af at anvende de til de sværere kanoner hørende stålgranater som brisantgranater
uden anden bekostning end prisen for istøbning af pikrinsyre og anskaffelse af nye brandrør. I betragtning af at det 17 cm kaliber var det største,
der indtil da havde været prøveskudt med brisantgranater, foreslog
Søtøjmesteren, at der gennemførtes skydeforsøg med en kanon af sværere
kaliber, inden der blev truffet beslutning om alm. indførelse af brisantgranater til skyts op til 26 cm i flådens skibe. Søtøjmesteren pegede i denne
forbindelse på panserbatteriet LINDORMENs 9"/23 cm forladekanon."
Generalinspektøren for Søartilleriet, general J.Linnemann tilrådede imidlertid, at der anvendtes en kanon af det største kaliber, hvortil der ønskedes
indført brisantgranater," Marineministeriet accepterede dette, men tog
visse forbehold, herunder at der til skydning med brisantgranater fra de
10", 9" og 8" kanoner af sikkerhedsmæssige grunde kun skulle anvendes
øvelsesladning. Til de mindre kalibre, hvor brisantgranaten var hovedprojektilet, mentes der at være et større behov for brug af krigsladning.
Ministeriet bestemte, at der med henblik på indførelse af pikrinsyreladninger til flådens 10", 9" og 8" brandrørsgranater af stål til brug i krigstid skulle
gennemføres skydeforsøg med den 10" forladekanon i panserbatteriet
GORM med maks. tryk ca. 2000 atm. Endvidere skulle der med henblik på
indførelse til brug i krigstid af sprængladninger af pikrinsyre til flådens 6"
kanoner og nedefter foretages skydeforsøg med den 6" 95 ctr. bagladekanon monteret i panserbatteriet ROLF KRAKEsforreste tårn. Denne skydning
skulle udføres med krigsladning." Forsøgsskydningerne udførtes i oktober
1896 på Saltholms- Flak mod det udrangerede eksercer- og kaserneskib DANNEBROG. Alt forløb normalt.

Indførelse i flåden afpikrinsyre som sprængladning
Marineministeriet beordrede derefter i februar 1897 Orlogsværftet til at
anskaffe pikrinsyregranater til 10"/26 cm og mindre kalibre. Samtidig reglementeredes brandrør M/91 til brug i brisantgranater, uanset at den nye
Generalinspektør for Søartilleriet, generalmajor F.A.H.Wagner, havde tilrådet anvendelse af sikkerhedsbrandrør, d.v.s et brandrør der som tidligere
anført var således indrettet, at selvom tændhætten skulle eksplodere i skudøjeblikket på grund af de store påvirkninger, ville ilden ikke kunne forplante sig til granatens sprængladning. Søtøjmesteren fastholdt, at M/91
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var det eneste praktisk anvendelige mod skibsm ål." Marineministeriet bestemte samtidig, at ladte brisantgranater skulle opbevares i land klar til udlevering ved mobilisering, men ikke medgives skibene i fredstid. 11M'
I marts 1897 sluttede landartilleriets laboratorieafdeling efter aftale med
Søtøjmesteren kontrakt med det tyske firma Chemische Fabrik Lindenhof
C. Weyl & Co. i Waldhof nær-Mannhelm om køb af 18.000 kg pikrinsyre,
som leveredes i april 1897. Herefter påbegyndtes indstøbningen i flådens
granater. lUl Pr. Ol / 04 1898 var der reglemen teret brisan tgranater med
sprængladning af pikrinsyre til alle de kruppske bagladekanoner af kalibre
fra 5" til 10" med undtagelse af de 6" 70 og 80 ctr, samt til de 87 mm L/24,
87 mm L/40 og 12 cm L/40 hurtigskydende kanoner. ':"
Forsøgskydning 1901 fra kanonbåden MØEN
11899 gjorde chefen for panserskibet IVER HVITFELDT opmærksom på, at
i den tyske flåde magasineredes brisantgranater om bord, og efter panserbatteriet ODINs togt i 1900 påpegede skibschefen atter det uheldige i, at
brisantgranater ikke måtte opbevares om bord, idet der derved manglede
en fjerdedel af amrnunitionsbeholdningen. t'" Søtøjmesteren indberettede i
februar 1901, at pikrinsyren havde vist sig at være stabil under magasinering. Han anbefalede derfor, at brisantgranater magasineredes om bord.'?'
Samtidig påpegede han det ønskelige i, at brisantgranater til 6"-10" skyts affyredes med den til kanonerne svarende krigsladning og foreslog, at der
med henblik herpå afholdtes forsøgsskydning fra panserbatteriet GORM
eller en af kanonbådene.!'"
Generalinspektøren for Søartilleriet anbefalede, at der ved samme lejlighed gennemførtes skyde forsøg med brisantgranater og krigsladning med
panserbatteriet SKJOLDs 9" 515 ctr, bagladekanon , da projektilets rotationsacceleration i denne kanon var væsentlig større end i den 10" forladekanon. 11M; Marineministeriet bifaldt, at forsøget gennemførtes med kanonb åden MØEN og panserbatteriet SKJOLD."l7 Der bestiltes derefter hos
Krupp stålgranater til den 10" forladekanon . Kort før forsøgskydningen tiltrådte Marineministeriet et forslag fra Søtøjmesteren, om at der ogs å med
en af SIgOLDs 12 cm hurtigskydende kanoner L/40 blev foretaget skydning med krigsladning og ladte brisantgranater.r"
Forsøget indledtes den 30 /091901. MØEN ankrede 4 1/2sømil nordøst for
Middelgrundsfortet. SKJOLD ankrede ca. 400 m nord for MØEN for at
virke som affyringsstation og opholdssted for MØENs besætning ved skudafgivelse. Fra SIgOLD overførtes et kabel til MØEN til brug ved elektrisk affyring. Ved de to første skud eksploderede granaterne ved nedslaget i vandet, og intet usædvanligr observeredes. Ved afgivelsen af det tredie skud sås
en voldsom røg og flammeudvikling, idet kanonen eksploderede. Ca. 4 se-
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Kanon båden k lØEN. (Orlogsmuseet).

kunder senere indtraf en anden lige så voldsom eksplosion , hvorefter kanonbåden blev indhyldet i hvid røg, som holdt sig et par minutter. Da
røgen var borte, var MØEN sunket på 9 favne vand. Da MØENs besætning
før skuddet var bragt om bord i SKJOLD, hvor alle var i dækning, skete der
ingen personskade. De påtænkte forsøg med SKJOLDs kanoner blevopgivet indtil videre. '?"
Da Søtøjmesteren ikke umiddelbart kunne fastsl å årsagen til uheldet,
nedsatte Marineministeriet den 24/10 1901 en kommission under ledelse
af flådeinspektøren, viceadmiral Uldall. '!" og med deltagelse af bl.a. Generalinspektøren for Søartilleriet, generalmajor F.Wagner, og kommandør
C.F.Scheller, II , der fik til opgave at undersøge omstændighederne ved kanonbåden MØENs forlis. Denne kommission afgav rapport umiddelbart efter nytår 1902. Det påpegedes, at forsøget var foregået "ordonnansmæssigt".
Sprængningen formentes at hidrøre fra selvantændelse af pikrinsyreladningen fremkaldt ved et unormalt højt tryk i kanonen. Efter kommissionens opfattelse gav sprængningen ikke anledning til ændring af gældende
bestemmelser om brisantgranater.!" Chefen for Orlogsværftet og Søtøjmesteren blev af Marineministeriet anmodet om at kommentere sidstnævnte udtalelse. De anførte, at det næppe kunne anses for rigtigt, at den
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da gældende regel, at brisantgranater til IS cm kanoner og nedefter skulle
udskydes med krigsladning, blev opretholdt for den nye til panserskibet
HERLUF TROLLE anskaffede IS cm hurtigskydende kanon , hvis begyndelseshastighed med krigsladning var på ca. 700 m /sek. Dette var langt mere
end den udskydningshastighed, der indtil da havde været forsøgt med brisantgranater. De foreslog derfor indførelse af en reduceret ladning, som
ville give en begyndelseshastighed, der svarede til den 6" 9S ctr. bagladekanons, d.v.s ca. S77 rnz'sek.!"
Forsøgsskydning 1902 med 12 cm og 87 mm patronkanoner
Da påvirkningen af sprængladningen under skydning med brisantgranat
fra de 12 cm og 87 mm patronkanoner L/40, som de hurtigskydende kanoner nu benævntes, ogs å var større end ved den 6" 9S ctr./lS cm L/35 bagladekanon , afholdtes i sommeren 1902 forsøgsskydning med dette skyts
med brisantgranater udskudt med fuld krigsladning fra ROLF KRAKE i
Sundet. Disse skydninger forløb uden uheld; men kun få af de med brandrør forsynede brisantgranater sprang i nedslaget.'!' Brandrørsproblemet
var således ikke løst. Søtøjmesteren konkluderede, at medens ministeriets
beslutning om forsøg for at løse spørgsmålet om fortsat anvendelse af øvelsesladning til de større kanoner og reduceret ladning til den IS cm patronkanon L/43 udestod, så viste de afholdte forsøg, at det var sikkert at anvende krigsladning til skydning med brisantgranater fra de mindre kanoner.!"
Forsøgskydning 1903 med 15 cm kanon L/43 M/1901
Efter modtagelse af rapport om de afholdte forsøg meddelte Marineministeriet, at det ønskede afholdt skydeforsøg i Bofors med brisantgranater
med en af de til panserskibet OLFERT FISCHER anskaffede 15 cm kanoner
L/43. Da det ikke viste sig muligt at gennemføre denne skydning i Bofors,
foreslog Søtøjmesteren, at den udførtes fra ROLF KRAKE.I Il; I maj 1903 indsendte Søtøjmesteren forslag til program for forsøgsskydningen . Han undlod ikke i denne forbindelse at gøre opmærksom på, at Undertøjmesteren,
kaptajn j.H.Schultz, nærede betænkelighed ved at begynde forsøget med
skydning med den nye IS cm kanon L/43. Han ville have foretrukket et
indledende forsøg med den ældre 15 cm kanon L/35. I sin fremsendelsespåtegning skrev chefen for Orlogsværftet, kontreadmiral Zachariae, at han,
da forstanderen for det kemiske laboratorium følte sig overbevist om, at
pikrinsyren, der i en årrække havde ligget indstøbt i granaterne, ikke havde
indikeret kemiske forandringer, ikke mente, at der var tungtvejende grund
til at afholde indledningsforsøg med en ældre kanon, selvom man nok herved ville vinde nogen betryggelse. II;
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Marineministeriet lagde imidlertid stor vægt på dette forsøg, da udfaldet
af forsøget skulle danne grundlag for beslutning om evt. indførelse af krigsladning ved skydning med brisantgranater fra de moderne 15 cm kanoner
og skyts af større kaliber. Det bestemtes, at forsøget skulle ledes af en kommission sammensat med Søtøjmesteren som formand og Undertøjmesteren og en officer fra Hærens tekniske Tjeneste som medlernmer.! "
Direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste påpegede, at rotationsaccelerationen ved den 15 cm kanon L/43 var større end ved nogen af de ved tidligere forsøg med brisantgranater anvendte kanoner. Skydning med fuld
krigsladning ville have stor interesse; men man måtte ikke være blind for risikoen ved et sådant forsøg. '!" Marineministeriet beordrede derpå forsøget
gennemført som foresl ået af Søtøjrnesteren. !"
Skydeforsøget indledtes den 07/07 1903 med l stk. 15 cm kanon L/43
M /1901 monteret i ROLF KRAKE. Som opholdssted for ROLF KRAKEs besætning under skydningen og som affyringsstation anvendtes panserbatteret GORl'vL De to skibe ankrede på SaItholms Flakket ca. 350 m fra hinanden. Den første del af programmet omfattede 10 skud med pikrinsyreladte
stålgranater uden tændladning og brandrør og 10 skud med tilsvarende
granater med tændladning i metalrør, men uden brandrør. Den første dag
afgaves 18 skud og den følgende de sidste 2 af disse uden uheld. Resten af
skydningen skulle omfatte en serie på 20 skud med sprængladte og med
brandrør M /91 forsynede granater udskudt med krigsladning. Allerede
ved det første af disse skud indtraf en sprængning af granaten i løbet, hvorved kanonen sprængtes fuldstændigt, og affutagen med undtagelse af soklen blev ødelagt. Der skete skader i tårnet, hvor den sprængte kanon havde
været anbragt samt på forbanjerne . I øvrigt var ROLF KRAKE ubeskadiget.
Kommissionen ans å, at der kunne være forskellige årsager til sprængningen, men var tilbøjelig til at mene, at årsagen måtte være selvantændelse af
pikrinsyren. !"
Ved fremsendelsen af kommissionens rapport anførte Søtøjmesteren, der
jo selv var formand for kommissionen, at selvom de med sprængningen
forbundne omstændigheder syntes at tyde på, at årsagen var utidig detonation af pikrinsyreladningen, kunne man ikke se bort fra den indflydelse,
brandrøret kunne have haft. Chefen for Orlogsværftet erklærede i sin
fremsendelsespåtegning, at han nærmest måtte hælde til den anskuelse, at
det var brandrøret, som havde foranlediget sprængningen. !" Generalinspektøren for Søartilleriet, der havde indhentet en udtalelse fra direktøren for
Artilleriets tekniske Tjeneste, var ligesom denne uenig i kommissionens konklusion og mente, at selvom man ikke kunne udelukke, at eksplosionen var
forårsaget af selvantændelse af pikrinsyren, var det mest sandsynligt, at den
skyldtes brandrøret og da specielt knaldkviksølvhætten i dette.!"
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Dim 15 an kanon L/43 u o: iftPrsjJramguillgt'1I i ROU: KRAKE den 5, j uli 1903, (Orlog.IIIlUS('i'I).

Efter forslag fra Søtøjmesteren !" nedsatte Marineministeriet i august 1903
en kommission under ledelse af Generalinspektøren for Søartilleriet, som
fik til opgave at foretage en undersøgelse af sprængningen i ROLF KRAKE
og sprængningen af en 37 mm patron på Søartilleriets laboratorium samt
nøje undersøge marinens brandrør. I kommissionen indgik foruden den oprindelig til forsøget nedsatte kommission direktøren for Artilleriets tekniske
Tjeneste og forstanderen for Orlogsværftets kemiske laboratorium . Den kan
således siges at have omfattet hærens og søværnets samlede sagkundskab.!"
Den nye, store kommission afgav betænkning i december og udtalte, at
selvom det ikke helt kunne udelukkes, at pikrinsyreladningen ikke havde
kunnet tåle påvirkningerne i skudøjeblikket, måtte å rsage n til sprængningen af den 15 cm kanon L/43 M/1901 i ROLF KRAKE først og fremmest
antages at skyldes brandrøret.':" Man stod således uden et sikkert funktionerende brandrør til brisantgranaterne.
Situationen i 1904
At der på dette tidspunkt h erskede usikkerhed om brisantgranatproblemet
fremgår af den orientering, kaptajn Nyholm!" den 13/01 1904 gav forsvars-

416

Skibsartilleriet omkring århundredeskiftet 1895-1906

kommissionen af 1902. Han sagde bl.a.: "Vanskeligheden består i at få en
sikker udskydning og dernæst en sikker detonation. Denne vanskelighed er
fælles for alle lande. Herhjemme troede vi at være kommet over den ved
konstruktionen af et særligt brandrør; men eksplosionen i MØEN viste jo,
at vi havde et stykke tilbage. Til mindre kalibre går det godt; indtil 15 cm
har vi kunnet udskyde granater med fuld hastighed, men for de større kalibre må udskydningshastigheden reduceres, når brisantgranater anvendes,
og som følge heraf kan skydningen ikke udstrækkes til så store afstande eller foregå med så stor præcision som med et uladt projektil. Dette forhold
er særdeles uheldigt, da granaterne jo netop har deres virkefelt på lange afstande og panserprojektilerne på korte, hvor man med nogenlunde sikkerhed kan træffe den pansrede del, man ønsker at ødelægge. Her er altså et
felt, hvor vi, selvom det koster noget, må prøve os frem ... " '~H
Mindre end en måned senere, den 08/02 1904, indledte japanerne den
russiskjapanske krig med et angreb på Port Arthur. Da det i denne situation var sandsynligt, at der kunne blive tale om mobilisering af flåden, udbad Marineministeriet sig en udtalelse fra Orlogsværftet om, i hvilken udstrækning og med hvilke ladninger brisantgranater ville kunne anvendes i
flådens skibe. ':" I besvarelsen redegjorde Søtøjmesteren og Undertøjmesteren for beholdningen, der i alt omfattede 5072 stk. brisant- og halvpansergranater. Med hensyn til anvendelse af denne ammunition i flådens
skibe i tilfælde af mobilisering anførtes, at skønt resultatet af de uheldige
forsøgsskydninger fra MØEN og ROLF KRAKE ikke afkræftede resultaterne
af tidligere forsøg og således ikke i og for sig begrundede en afvigelse fra de
indtil da gældende bestemmelser, kunne man dog ikke se bort fra, at de utidige eksplosioner havde skabt en usikkerhed og mistillid, som yderligere
var blevet bestyrket af oplysninger fra udlandet. I betragtning af hvad der
stod på spil, både hvad angik personel og materiel, kunne det ikke anses for
forsvarligt at medgive brisantgranater i skibene, før mere indgående forsøg
var gennemført. Da der i øvrigt kun rådedes over krudtgranater af jern,
måtte løsningen være at begynde afladningen af pikrinsyrefyldte stålgranater og anvende dem som krudtladte granater. Konkluderende anførtes, at
der ikke ved en eventuel nær forestående mobilisering burde medgives flåden brisantgranater.!" Marineministeriet bifaldt samme dag afladning af de
87 mm og 12 cm brisantgranater.!" Nogle dage senere tiltrådte ministeriet
også, at 250 stk. 15 cm granater blev afladt.
I begyndelsen af marts 1904, hvor der i alt var udvasket pikrinsyre af 1226
granater, beordrede Marineministeriet afladningen af melinitgranaterne
indstillet og anmodede samtidig Generalinspektøren for Søartilleriet om at
fremkomme med forslag til løsning af spørgsmålet om tilvejebringelse af
brandrør til anvendelse ved skydning med såvel brisantgranater som grana-
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ter med sprængladning af krudt.!" Der fandtes stadig 3846 melinitgranater af
kalibre fra 87 mm til 26 cm. I resten af 1904 og i 1905 gennemførtes en række
forsøg med brandrør fremstillet af hærens laboratorium og fra april 1905
også med det af Undertøjmester, premierløjtnant Bastrup og værkstedsbestyrerj.H.Mentz konstruerede rør. Begge typer var sikkerhedsbrandrør.
Brisantgranatkommissionen
I juni 1905, da forsøgene p å at tilvejebringe et pålideligt brandrør til brisantgranater syntes at nærme sig en tilfredsstillende afslutning, indsendte den
nytiltrådte Søtøjmester, kaptajn P.E.Saabye, forslag til de foranstaltninger,
der burde træffes med den eksisterende melinitgranatbeholdning, samt
forslag til fremtidige skydeforsøg. Under henvisning til, at erfaringerne fra
krigen i Østasien (den russiskjapanske krig) tydede p å, at artilleriet skulle
kunne anvendes på store afstande, fremhævedes betydningen af, at disse
granater kunne udskydes med fuld krigsladning. Han anbefalede endelig, at
brisantgranatspørgsmålet behandledes af en særlig kornmission. !" Denne
indstilling førte til, at Marineministeriet den 30 /06 1905 efter aftale med
Krigsministeriet nedsatte den såkaldte brisantgranatkommission med chefen for Orlogsværftet, kontreadmiral Zachariae, som formand og med deltagelse afTøjmesteren, Undertøjmesteren, forstanderen for Orlogsværftets
kemiske laboratorium samt direktøren for Artilleriets tekniske Tjeneste og
en officer fra hærens laboratorieafdeling. Det blev pålagt kommissionen at
behandle og fremsætte forslag til:

1. Hvad der skulle ske med den eksisterende melinitgranatbeholdning.
2. Fremtidige forsøg med melinitgranater.
3. Valg af nyt sikkerhedsbrandrør.
Brisan tgranatkommissionens første reaktion var i juli 1905 at foresl å afladning af 1897 stk. 12 cm og 87 mm halvpansergranater og ladning af dem
med krudt i stedet for pikrinsyre, da disse granater som melinitgranater
kunne forventes at eksplodere og slå bagud under indtrængning i m ålets
panser. Endvidere havde de kruppske brandrør, som de var forsynet med,
vist sig uanvendelige. Endelig foresloges det, at brisantgranaterne til
ODINs 87 mm patronkanoner L/24 blev ændret til krudtgranater. Marineministeriet bifaldt dette. ':" De tyndvæggede stålgranater til SKJOLDs og
krydsernes 12 cm og 87 mm patronkanoner L/40 var som nævnt allerede
blevet forandret til krudtgranater i 1904.
Inden brisantgranatkommissionen kunne fremsætte forslag vedrørende
melinitgranatbeholdningen i øvrigt, m åtte den undersøge, om den indtil
da anvendte ladernåde, nemlig direkte indstøbning af pikrinsyre i grana-
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ten, var hensigtsmæssig. Efter at have indhentet oplysninger fra Krupp og
fra Sverige n åede kommissionen til den konklusion, at det ikke ville være
tilrådeligt at genoptage forsøg med udskydning af tyn dvægged e melinitgranater af større kalibre med krigsladning. Kommissionen foreslog, at der i
stedet iværksattes forsøg med 15 og 24 cm panser- eller halvpansergranater
efter Krupps konstruktion, hvor pikrinsyreladningen ikke var direkte indstøbt, men indført i emballage. Da det ikke kunne tilrådes at forsøge de eksisterende melinitgranater udskudt med krigsladning, foreslog kommissionen, at alle de tyndvæggede melinitgranater til flådens kanoner af over 15
cm kaliber blev udvasket og omdannet til krudtgranater. Tilbage ville der i
så tilfælde være melinitgranater til den 15 cm kanon L/35 i krydserne
HEKLA og VALKYRIEN samt den 12 cm kanon L/30 i panserskibet IVER
HVITFELDT, som ved tidligere forsøg var afprøvet med krigsladning.
Marineministeriet tiltrådte forslaget og tilbød hæren at overtage halvdelen
af beholdningen af 15 cm melinitgranater til brug ved ældre skyts ved søbefæstningen .'> En af hæren nedsat teknisk komite gav imidlertid kort efter
udtryk for, at de forsøg, der lå til grund for melinitgranaternes indførelse,
ikke var tilstrækkelig betryggende til, at de turde tilr åde hæren at overtage
de tilbudte 15 cm granater. Da det ydermere ved udvaskningen af melinitgranateme af større kaliber havde vist sig, at materialet i disse ikke var fejlfrit, foreslog Søtøjrnesteren i december 1905, at også de 15 og 12 cm melinitgranater
ændredes til krudtgranater. 1 januar 1906 bifaldt Marineministeriet dette.':";
Dermed udgik brisantgranater med sprængladning af pikrinsyre af flådens
beholdning.
Til gengæld gik man nu i overensstemmelse med udviklingen i udlandet
over til at interessere sig for panserbrisantgranater til panserskibenes 24 og
15 cm kanoner. Efter forhandlinger med Krupp i foråret 1906 beordrede
Marineministeriet i maj samme år SøartiIleriet til på begge værns vegne at
slutte kontrakt med Krupp om brisantgranatforsøg. !" Disse forsøg fandt
sted 30/08-0l/09 1906 på Krupps skydeplads ved Meppen og overværedes
afbrisantgranatkommissionen med formanden , kontreadmiral Zachariae, i
spidsen.!" Her var kravet, at granaterne med sikkerhed skulle kunne udskydes med fuld krigsladning fra det nye skyts, der anskaffedes til det under
bygning værende panserskib PEDER SKRAM, d.v.s. med begyndelseshastigheder på ca. 850 m /sek. Der blev skudt med panserbrisantgranater fra 28
cm haubits og 24 og 15 cm kanoner såvel mod 18 mm skibsside som mod
200 mm panser. Sprængladningerne bestod af ren pikrinsyre indesluttet i
særligt præparerede paphylstre. Fortil støttedes sprængladningen af en filtbrik og foran denne en træprop, der passede nøje i hulrummets forreste
ende. Detonatorerne bestod af st ålrør med en ladning af nitroglycerinkrudt og bag denne en tændladning af sortkrudt. De anvendte bund-
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brand rør var dels Krupps brandrør, dels Bastrup og Mentz brandrør.
Forsøgene viste, at panserbrisantgranater med sprængladning af ren pikrinsyre ladet på den af Krupp angivne måde samt forsynet med Krupps detonator var særdeles stødsikre, og forsøget gav efter kommissionens opfattelse fuldgyldig sikkerhed for sådanne projektilers anvendelse i den danske
marines kanoner. Det danske brandrør viste sig at fungere sikkert under
skydningerne såvel mod pansrede som mod upansrede mål. Af projektilernes virkning mod panseret fremgik tydeligt, at projektilmaterialet var fortrinligt, og af sprængningen bag pladen fremgik det endvidere, at sprængstoffet blev bragt til fuldstændig detonation og med stor voldsomhed spredte
store sprængstykker bag pladen .!" Brisantgranatkommissionen havde dermed løst sin opgave og blev nedlagt. Forsøget i Meppen førte til, at der i efteråret 1906 fra Krupp bestiltes panserbrisantgranater til panserskibenes 24
og 15 cm skyts med en mindre ladning af pikrinsyre (24 cm ca. 2,5 kg, 15
cm ca. 0,8 kg) i paphylster. Hil Sådanne granater bevaredes i flåden helt frem
til 1930erne.
Japanske shimosegranater

En af vanskelighederne, Søartilleriet under de årelange forsøg med pikrinsyre havde været stillet overfor, var den høje grad af hemmeligholdelse, der
omgærdede de forskellige landes anvendelse af dette sprængstof. For nogle
lykkedes det at fremstille effektive tyndvæggede brisantgranater. Eksempelvis overraskede japanerne deres russiske modstandere ved under slaget ved
Tsushima i maj 1905 at anvende tyndvæggede brisantgranater med sprængladning af pikrinsyre og et meget følsomt anslagsbrandrør. Disse granater
viste sig ikke alene at have en sprængvirkning, der var fire gange så stor som
de russiske granaters, men de udviklede også dødbringende gasser og en
kraftig varme, der forårsagede voldsomme brande i de russiske skibe.':"

12. Skydning på stor afstand og ildens ledelse
Krigserfaringer

Den efter søkampene på Hampton Roads i 1862 og ved Lissa i 1866 knæsatte taktik, hvor vædderen og senere også torpedoen forventedes at ville
spille en afgørende rolle, og artillerikampen påregnedes gennemført på klos
hold under passager og i mele, fandt aldrig praktisk anvendelse. Der skulle
hengå næsten 3 årtie r, før der forekom større krigsbegivenheder til søs. I
1894, da tidssvarende panserskibsflåder armeret med skyts fra Krupp,
Armstrong og Canet under den kinesiskjapanske krig første gang kom i
kamp i Koreabugten vedjaluflodens munding, udfoldede kampen sig som
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en artillerikamp p å forholdsvis store afstande. Kineserne åb n ed e ild på
6.000 m, og Japanerne besvarede den, da de var kommet ind på 3.000 m .
Med overlegen fart og manøvrering lykkedes det japanerne, der optrådte i
kølvandsorden, at besejre den kinesiske fl åde .'" De japanske skibe var armeret med bl.a. hurtigskydende kanoner, der viste sig i stand til at volde
fjenden voldsom skade på skibenes upansrede dele. H~
Under den spansk-amerikanske krig nedkæmpede a d m ira l George
Dewey (1837-1917) i maj 1898 med 4 krydsere og 2 kanonbåde en opankret
spansk flådestyrke på 10 skibe i Manilabugten på Philippinerne. De overlegne amerikanske skibe, der var armeret med 8 og 6 inch (20,3 og 15,2
cm) kanoner, manøvrerede i kølvandsorden frem og tilbage og engagerede
på afstande mellem 4.600 og 1.800 m. I juli samme år udkæmpedes slaget
ved Santiago på Cuba, hvor den spanske atlanterhavsflåde forsøgte et udbrud, men blev tilintetgjort af 4 amerikanske slagskibe og 2 panserkrydsere
på afstande mellem 5.500 og 1.000 m. Det amerikanske skyts var ved begge
lejligheder udstyret med sigtekikkerter. Ikke desto mindre opnåedes kun
en træffeprocent på henholdsvis 2,45 og 1,5. 144 Disse lidet imponerende resultater m å tilskrives utilstrækkelig sigteuddannelse og manglen p å afstandsmålere og andet ildledelsesmateriel.
11904-1905 blev der under den russiskjapanske krig skudt på langt større
afstande, men da rådedes der også over optiske afstandsmålere, sigtekikkerter og, ikke mindst i den japanske flåde, veluddannede kanonbesætninger. Kampafstandene i denne krig var gennemgående omkring 6.000-8.000
m. Ved enkelte lejligheder åbn edes ilden dog på større afstande. Under
kampen i Det Gule Hav i august 1904, da den russiske Port Arthur-eskadre
forgæves forsøgte at bryde ud og forlægge til Vladivostok, indledtes skydningen på 13.000 m med bl.a. slagskibenes 30,5 cm kanoner, og under slaget ved Tsushima i maj 1905, hvor den russiske flåde, der ankom fra Østersøen, blev tilintetgjort, åb n ed e russerne ilden på 7.000 m. !"

Sigtemidler og deres brug
I slutningen af 1890erne var man kommet i den barokke situation, at der til
det højtudviklede, langtrækkende og nøjagtigt skydende skyts anvendtes
sigtemidler, der ikke væsentligt adskilte sig fra de sigter, der 30-40 år tidligere havde været benyttet til primitive forladekanoner. Eksempelvis sigtedes over kærv og falk ved en kanon som HERLUF TROLLEs 24 cm L/40
M/96, der med 13° elevation havde en rækning på ca. 12.000 m . Disse sigtemidler var unøjagtige, bl.a fordi det menneskelige øje ikke på en gang
kan være akkomoderet til en stor afstand, målets, og en meget lille afstand,
opsatsens. Følgelig blev opsatkærvens omrids utydeligt, samtidig med at
øjet trættedes ved på en gang at betragte genstande på så forskellige af-
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Den britiske søofficerPrrc)' Scott her som
admiral. (Imperial \Var Museum,
London).

stande. Den amerikanske søofficer, se ne re admiral Bradley A.Fiske (185 41942), må anses for at havde været den første, der fik ideen til indførelse af
sigtekikkerter til skibsskyts. Han begyndte sine eksperimenter i 1890 og udtog patent på kikkertsigtet i 1891. Der skulle imidlertid gå nogle år, før
denne opfindelse fandt praktisk anvendelse. I 1898 var sigtekikkerterne
dog som nævnt indført i den amerikanske flåde. Et kikkertsigte er beskrevet
i den britiske Naval Gunnery Manual af 1892, men først i 1898 tog den daværende captain Percy Scott (185 3-1920) de første sigtekikkerter i brug i
den britiske flåde. Hh I den tyske flåde blev de første kikkertsigter indført
omkring 1894. 147
Den danske flådens første sigtekikkerter, der modtages i 1903 med de 24
cm og 15 cm kanoner til OLFERT FISCHER, var korte kikkerter, der dog allerede i 1906 afløstes af lange kikkerter af forbedret konstruktion. I 1904
anskaffedes forsøgsvis 2 stk. sigtekikkerter til HERLUF TROLLEs 15 cm patronkanoner, og åre t efter forsynedes alt HERLUF TROLLEs 24 og 15 cm
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skyts med sigtekikkerter. I 1905 indkøbtes kikkertsigte til SKJOLDs 24 cm
kanon. Da den ikke var installeret i kappeaffutage, men i Vavasseurs slædeaffutage, var det nødvendigt at konstruere et særligt hydraulisk sigte, der
muliggjorde, at sigtet fulgte kanonen i højden, men ikke i rekylen . Samtidig
installeredes korte tårnsigtekikkerter i SKJOLDs 12 cm tårne. Fra samme år
indførtes også korte sigtekikkerter til de halvautomatiske 57 mm patronkanoner. Alle disse kikkerter var monokulare, terrestiske kikkerter, der i billedplanet var forsynet med et trådkors, som markerede sigtelinien. De var leveret af det tyske firma Carl Zeiss i J ena. Såvel de korte som de lange havde
2 V~ gange forstørrelse. I HERLUF TRaLLE og OLFERT FISCHER anvendtes dog til kanonkommandørernes/skytternes sigter såkaldte pankratiske
kikkerter, hvor linsesystemet var således indrettet, at forstørrelsen kunne varieres mellem 5 og 12 gange. Tilsvarende kikkertmateriel anskaffedes til PEDER
SKRAM.
Effektiv skydning krævede foruden gode sigternidler også veltrænede skytter, der i kampens hede og uanset skibets bevægelser i søen var i stand til at
holde nøjagtigt sigte. Erfaringerne fra den spansk-amerikanske krig viste tydeligt dette. Med det ældre skyts, hvor kanonen inden skud blev fastgjort i
højden , var det ikke muligt løbende at holde sigtet, når skibet rullede. Der
sigtedes over kærv og falk, og affyring fandt sted under kanonens opadgående bevægelse lidt før, det strøgne sigte var over et med målet. Med kappeaffutager var det muligt også med et uroligt underlag at foretage følgende sigte; men det krævede god træning. Captain Percy Scott, der indførte kikkertsigtet i den britiske flåde, konstruerede også et øvelsesapparat,
som muliggjorde træning i sigtning og aftræk uden forbrug af ammunition.
Apparatet, som de britiske orlogsgaster døbte "the dotter", bestod af et stativ
med 2-3 små sigteskiver af karton anbragt på et bevægelsesapparat samt af et
markeringsapparat. Ved hjælp af et h åndhjul kunne skiverne bevæges op
og ned simulerende skibets rulning. Skytten fulgte med sit sigte en skive.
Når han påvirkede aftrækket, udløstes en markør i markeringsapparatet,
der var fastgjort til kanonens forstykke, og man kunne på den foran markøren anbragte skive aflæse træfningen. Scott konstruerede omtrent samtidig et ladeøvelsesapparat, som medvirkede til, at kanonbesætningerne ikke
alene skød nøjagtigt, men også hurtigt. Ved den årlige præmieskydning i
1899 opnåede captain Scotts skib, HMS SCYLLA med 6 stk. 4.7 inch (12
cm) kanoner en træffeprocent på 80, som var ny rekord og placerede
SCYLLA som flådens bedst skydende skib.!" Efter nogle års forløb regI ementeredes dette sigteapparat i den britiske flåde, og det fandt bred anvendelse internationalt.
I den danske flåde uddannedes skytskommandørerne efter et i 1894 udsendt skydereglement for fl åden.!" der bl.a. indeholdt bestemmelser for
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sigteøvelser, øvelser i afstandsgisning, instruktionsskydning og skarpskydning. Disse skydninger afholdtes efter de da gældende regler for arti11eriets
anvendelse som "fri skydning". Under skarpskydningen blev del"skudt med
en reduceret drivladning (øvelsesladning) på afstande mellem 550 og 1350
m . Kort efter årh u n d redeskifte t påbegyndtes udarbejdelsen af et nyt skydereglement, der var afstemt efter nye regler for skibsartilleriets anvendelse
på større afstande. Et første udkast var medgivet eskadren i 1903, og i 1906
udsendtes det nye skydereglement i sin endelige form. 1-"' Endnu i 1904 var
det foreskrevet, at hvis skibet var i bevægelse på grund af sø foretoges affyring, n år sigtelinien passerede vandlinien i sin bevægelse opefter. Umiddelbart herefter indførtes følgende sigte- og i 1906 bifaldt Marineministeriet
et forslag fra Søtøjmesteren om, at der anskaffedes sigte, og aftræksøvelsesapparater til de 24 og 15 cm kanoner i HERLUF TRaLLE og OLFERT
FISCHER og ladeøvelsesapparater til disse skibes 15 cm skyts af samme art
som de af captain Percy Scott opfundne apparater. 1',1
Afstandsmålere

God skydning krævede ikke alene nøjagtigt sigte, men også præcis afstandsbestemmelse. I flåden havde der i 1880erne og begyndelse af 1890erne
været afholdt forsøg bl.a. med distancekikkerter og distancesekstanter konstrueret af kaptajn, senere kontreadmiral C.G.Middelboe.I ;'~ Disse instrumenter var alle baseret på måling afvinklen mellem målets vandlinie og horisonten fra en kendt øjehøjde eller måling af højdevinklen af en kendt,
lodret højde, f.eks. målets mast. I praksis var brugen af disse instrumenter
imidlertid problematisk, blandt andet fordi man var afhængig af en klar horisont eller gissede måldata. I 1891 efterlyste det britiske admiralitet en afstandsmåler, der var egnet til skibsbrug. Den amerikanske søofficer Bradley
Fiske havde konstrueret en afstandsmåler, der var baseret på samtidig vinkelmåling fra for- og agterstævnen af et skib og elektrisk transmission af de
målte vinkler samt beregning af afstan de n på grundlag af de målte vinkler
og skibets længde. Samtidig kunne professor Barr fra Glasgow University
imidlertid fremvise en enmandsbetjent, optisk afstandsmåler med en basislængde på 4 feet 4 inches (1,37 m), som var let at h åndtere og kunne bruges horisonten rundt. Den indførtes i den britiske flåde fra 1892 under
navnet "Barr & Stroud Range Finder". Allerede åre t efter dukkede den op i
den japanske flåde, og i den amerikanske flåde afløste den efterhånden
Fiskes installation.':" Den blev i 1894 beskrevet i Tidsskrift for Søvæsen af
Undertøjmester, kaptajn Foss. I februar 1897 indkøbtes til panserbatteriet
SKJOLD 1 stk. hos firmaet W.G.Armstrong & Mitchell Co. Ltd. i NewcastIe.
Den blev afprøvet med godt resultat."! Frem til 1906 anskaffedes i alt 5 stk.
1,37 m afstandsmålere M /99 og 3 stk. M /05. Til HERLUF TRaLLE og OL-
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1,37 II! Barr & Stroud koincidensm åler

M./99. (Haandbog i Seavtilleriets Materiel
1903).

FERT FISCHER indkøbtes endvidere 2 stk. 2 m M /05 fra Barr & Stroud.
Alle disse afstandsmålere var koincidensmålere.
En koincidensmåler bestod af et for begge ender lukket rør, inden i hvilket optikken var anbragt. Ved hver ende var der ud for et vindue i siden af
røret anbragt et vinkelspejl og et objektiv. De to spejle var stillet vinkelret på
hinanden, og afstanden mellem dem dannede basis, som ved de først anskaffede instrumenter var 1,37 m. Lidt til højre for rørets midte fandtes et
centralprisme, der var formet på en sådan måde, at de omvendte billeder
fra spejlene rettedes op, og i hvilket målet deltes i et overbillede og et underbillede, ved at den underste halvdel af det højre billede og det øverste
halvdel af det venstre billede bortkastedes. Ud for dette prisme var der et
okular for observators højre øje. Gennem dette okular ville han se de to billeder af den genstand, der måltes til, overskåret ved en vandret skillelinie.
Var målet meget langt borte ville de to billeder tilsammen danne et samlet
billede af målet, idet lysstrålerne fra målet til afstandsmålerens ender i
praksis ville være parallelle. Var målet nærmere, ville der mellem lysstrålerne være en parallaksvinkel, som ville være en funktion af afstanden.
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Principskitse nf en koincidensm åler (Lærebog i Somt illeri 1941).
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Prin cipskitse af en stereom åler. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

Observatoren ville da se billederne forskudt i siden i forho ld til hinanden .
Parallaksvinklens størrelse kunne bestemmes ved hjælp af et deflektionspri sme, der var placeret forsk ydeligt mellem det højre objektiv og det centrale pri sme. Ved bevægelse af defl ektionsprismet kunne lysstrålen fra højre
spejl drejes, således at de to billeder bragtes over et. Deflektionsprismet bevægedes ved hjælp af en tromle, der drejedes af observators højre hånd. Til
deflektionsprismet var fæstet en afstandsskala, som kunne aflæses med ven stre øje i et okular ved siden af måleokularet. Koincidensmåleren kunne
også anvendes om natten, idet afstand til godt oplyste mål kunne måles på
sædvanlig vis. Ved hjælp af et såkald t natglas kunne der måles til et lysende
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punkt, f. eks. en lanterne, idet det cylindrisk slebne natglas omdannede det
lysende punkt til en lodret streg. I de 2 m målere var refleksspejlene erstattet af 5-sidede prismer.
Den 1,37 m koincidensmåler var bl.a. på grund af den begrænsede basislængde ret unøjagtig på store afstande. På 6.000 m var den af fabrikanten opgivne målenøjagtighed +/ - 70 m og på 8.000 m +/ - 130 m. Om bord var fejlene som regel betydeligt større på grund af skibets bevægelser, rystelser m.m.
I 1905 kunne det tyske firma Carl Zeiss tilbyde en ny type afstandsmåler,
en stereomåler, som efter sammenlignende forsøg med engelske koincidensmålere blev indført i den tyske fl åde. l'" Stereomåleren, der udnyttede
den menneskelige evne til med anvendelsen af begge øjne at se rumligt, bestod i princippet af to sammenbyggede, men i øvrigt af hinanden uafhængige kikkerter. Konstruktionen af denne type afstandsmåler var i hovedtrækkene den samme som konstruktionen af koincidensmåleren med følgende afvigelser. I stedet for centralprismet fandtes 2 tresidede prismer,
okularprismerne, der i forbindelse med vin kelspej le n e og objektiverne
tjente til at kaste lysstrålerne ind i stereomålerens to okularer. Mellem okularprismerne og okularerne var der i billedpIanet anbragt to glasplader,
stregpladerne, hvori målemærkerne var graveret. Afstandsmålerens basislængde gav observator en stærkt forøget øjeafstand og dermed en betydeligt
forbedret evne til også på store afstande at se rumligt. I synsfeltet ville han se
et system af målemærker, som han ville opfatte som placeret på forskellig afstande. Ved vurdering af målets placering i forhold til afstandsmærkerne bestemtes afstanden.

Skibsartilleriets anvendelse
I løbet af 1890erne fremstod der rundt omkring i verden fortalere for den
fulde udnyttelse af det højt udviklede artillerimateriel ved indførelse af
skydning på stor afstand. Eksempelvis havde den tyske admiral Thomsen
som Inspekteur der Maririe-Artillerie så tidligt som i 1890 givet udtryk for,
at det turde være muligt at opnå træfning ved skydning på stor afstand,
d.v.s. på sådanne afstande, hvor det endnu var muligt at observere nedslagene, forudsat det lykkedes at udvikle en brugbar skydemetode samt at lære
officererne at benytte den. Den tyske marine begyndte åre t efter at afholde
forsøg med skydning på stor afstand med salver afgivet med faste mellemrum (fast salvetakt) , således at der ved indstilling af kanonernes opsats
kunne tages hensyn til afstandsforandringen i tidsrummet mellem de enkelte salver. Ved salveskydningen foretoges på grundlag af nedslagsobservationen indskydning med indgafling. Med det lette skyts udvikledes også bælteskydning, d.v.s. skydning med fast opsatsindstilling, som først korrigeredes,
når målet trak gennem nedslagene. Disse forsøg førte til udsendelsen af en
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ShydningJra OUERTHSCHER. (Orlogsmusret).

instruktion vedrørende skydemetoder, som mødte bitter modstand blandt
tyske søofficerer, der stadig mente, at det i søkamp først og fremmest gjaldt
om at vædre modstanderen og evt. angribe med torpedoer. Bestræbelserne
på at udvikle metoder til skydning på stor afstand fortsattes imidlertid, og
forsøgsperioden afsluttedes i 1897 med udsendelsen af "Ceschutzschiessvorschrift fur die Marine."!" I den franske marine var skydning på lang afstand indført samme år,"
Herhjemme udsendtes i 1904 nye regler for skibsartilleriets anvendelse i
kamp. I'," Disse bestemmelser var primært udarbejdet med henblik på de
nye panserskibes artilleri. Det var opfattelsen , at en kamp mellem nogenlunde ensartede eskadrer ville blive ført som en ren artillerikamp på forholdsvis lange afstande, hvor ilden fra det svære artilleri (kaliber over 20
cm) ville kunne få en overordentlig betydning. Ikke desto mindre påregnedes det som regel at åb ne ilden og foretage indskydningen med mellemskytset (kaliber 20 cm - 80 mm) på grund af dettes betydelig større skudhastighed. For mellemskytset var foreskrevet en ild åbningsafstand på ikke over
5.000 m, for det lette skyts 3.000-4.000 m og for maskinskytset ca. 2.500 m. I
erkendelse af, at den enkelte kanonkommandør ved skydning på større afstande (over ca. 1.500 m) ikke ville være i stand til at skelne sine egne nedslag fra andres og ville have vanskeligt ved at bedømme deres beliggenhed,
fastsattes det, at ilden fra kanoner, der beskød samme mål, måtte ledes af
en person , en ildleder. Denne form for skydning benævntes "bunden skyd-
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ning" i modsætning til "fri skydning", som anvendtes på kort afstand. Ved
bunden skydning indstilledes kanonernes opsatser på de successivt af ildlederen opgivne afstande. Kanonkommandørerne indstillede selv den til de
givne forhold svarende sidekorrektion (sideforskydning) . Skud afgaves på
given ordre. Der rådedes på dette tidspunkt ikke over ildledelsesapparater
til bestemmelse af skuddata (opsats og sideforskydning) med de nødvendige korrektioner for eget skibs bevægelse i skudøjeblikket, målets bevægelse i flyvetiden og vindens påvirkning af projektilets flugt samt afdrift
på grund af projektilets rotation. Alt dette måtte klares ved hjælp af tabeller. Bunden skydning kunne udføres med eller uden afstandsmåling. I
førstnævnte tilfælde anvendtes de til enhver tid målte afstande som grundlag for opsatsafstanden, og ved indskydning fandtes den for træfning nødvendige rettelse til den målte afstand. Efter hvert skud observeredes nedslagets beliggenhed i forhold til målets vandlinie, hvorefter rettelse opgaves
for næste målte afstand. Når der på denne måde var opnået nedslag i længden på hver side af målet, sagdes dette at være "i gaffel" . Ved fortsat at halvere forskellen mellem de to rettelser, ved hvilke målet var bragt i gaffel,
kunne denne indsnævres. Når målet var bragt i gaffel, indledtes beskydningen med alt det svære og mellemsvære skyts, der kunne bære på målet.
Mulige ændringer i rettelsen skete på basis af nedslagenes beliggenhed i
længden. Det tilstræbtes herunder, at imellem halvdelen og en trediedel af
nedslagene var foran målet (korte). Hvis der ikke rådedes over en afstandsmåler udførtes skydningen som en form for bælteskydning, hvor der under
indskydningen tilstræbtes korte nedslag, hvis beliggenhed i forhold til målet
iagttoges af en observator til vejrs. Ved første nedslag i målet eller bag dette
åbned es ilden med det øvrige skyts. Ved fri skydning valgte kanonkommandøren selv opsatsafstand og retningspunkt og afgav sine skud frit, så snart
han mente, at sigte og indstilling af opsats passede sammen. Mod angribende torpedobåde anvendtes fri skydning fra antitorpedobådsskytset og
de hurtigt skydende kanoner, såfremt kun få kanoner kunne beskyde
samme mål, ellers bælteskydning uden afbrydelse i skydningen under ledelse af de respektive gruppekommandører. Fra det langsomt skydende
skyts afgaves skud med granatkardæsk, når torpedobåden skønnedes at
være på den rette afstand.
Ildledelsen udførtes fra broen eller kommandotårnet. I februar 1906 nåede
Marineministeriet imidlertid til den opfattelse, at ildledelsen for at muliggøre
en større træfning på store afstande burde foregå fra toppene. Søtøjmesteren
blev derfor pålagt at indsende overslag over bekostningerne ved den flytning
og udbygning af artillerimeddelelsesmidlerne, det som følge heraf ville være
nødvendigt at foretage i HERLUF TRaLLE, OLFERT FISCHER og SKJOLD.
Disse foranstaltninger beordredes kort herefter iværksat. D'I

Skydning på stor afstand og ildens ledelse

429

Efter disse ændringer udsendtes i 1906 et nyt sæt regler for skibsartilleriets anvendelse i kamp.'?"
Nu var grænsen mellem mellemskyts og let skyts sat til 100 mm , således at
87 mm skytset, som naturligt var, betegnedes som let skyts. Artilleriofficeren
ledede ilden fra samtlige kanoner af svært og mellemsvært kaliber, der
kunne bære på det opgivne mål. Han var placeret i forreste mærs, således at
han kunne lede ilden gennem egen observation af nedslagene. I skibe
uden ildledermærs var hans plads i kommandotårnet, hvor han måtte forlade sig på meldinger fra nedslagsobservatorerne. Den næstældste af de
ved artilleriet ansatte officerer var reserve for artilleriofficeren. Under
kamp mod to mål overtog han beskydningen af det ene. I skibe med 2 mærs
indrettet til ildledelse havde han station i det agterste mærs. I skibe med
kun et eller intet mærs var hans plads i kommandotårnet. På grundlag af
krigserfaringerne fra det fjerne østen var ild åbningsafstanden for moderne kanoner øget. Under gunstige vejrforhold forudsattes indskydningen mod et større skib begynde på 7.000-8.000 m afstand. Det fremgår
også, at det var en udbredt anskuelse, at kølvandslinie med den kommanderende som førende ville være den orden, hvori en eskadre ville blive
bragt i kamp, samt at kampen ville blive ført som en ren artillerikamp uden
for torpedoskudafstand. Da de til rådighed værende afstandsmålere var
upålidelige på de store afstande, på hvilke en søkamp måtte forventes indledt, måtte bestemmelse af opsatsafstanden gennem observation af nedslag
anses for den rette metode. Kunne flere indskydningskanoner bære på målet affyredes de samtidig, men med forskellig opsatsafstand med henblik på
hurtig indgafling af målet. Så snart indskydningen havde givet et tilfredsstillende resultat indledtes beskydningen med såvel mellemskyts som det
svære skyts. Efterhånden som skudafstanden formindskedes, og afstandsmålingen gav pålidelige resultater, kunne de målte afstande benyttes til bestemmelse af afstandsforandringen fra skud til skud og til vejledning ved
bestemmelse af opsatsafstanden. Som alternativ til denne skydemetode
kunne skydningen baseres på opsatsafstande indstillet efter de af afstandsmålerne bestemte afstande. Indskydningen fortsattes normalt, til målet var
i 200 m gaffel. Under kamp på korte afstande anvendtes fri skydning. Mod
torpedobåde anvendtes bælteskydning.
Meddelelsesmidler
Anskaffelsen af afstandsmålere medførte øgede krav til artilleriets meddelelsesmidler. Der var behov for at supplere talerørene med et indikatorsystem, der løbende kunne overføre målte afstande fra afstandsmålerne til
brugerne. Samtidig med anbringelsen af 2 afstandsmålere i HERLUF
TROLLE i 1901 installeredes derfor elektriske afstandsmeddelere, der
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kunne sende målte afstande fra forreste afstandsmåler til afstandsvisere ved
den forreste 24 cm kanon samt de 2 forreste 15 cm kanoner og tilsvarende
for agterste afstandsmåler til skytset agter. Ved omstilling kunne alle kanoners afstandsvisere kobles til en afstandsmåler.
Med indførelsen af bundet (ledet) skydning i 1904 opstod der et behov for
et udbygget system af meddelelsesmidler, der under kamplarm kunne sikre
en effektiv ordregivning. Samme år modtoges fra firmaet Cornelius Knudsen
flådens første anlæg til ildldelsesordregivning, "System Konig", til HERLUF
TROLLE. Dette var et hydraulisk system svarende til datidens omdrejningstelegrafanlæg fra bro til maskinrum. Anlægget omfattede afsenderapparater
placeret på broen, i kommandotårnet og på en centralkommandoplads om
læ, et ledningssystem, et hanesystem placeret på centralkommandopladsen
og 6 modtagerapparater ved 24 og 15 cm skytset. Fælles for hele systemet
fandtes en trykpumpe med væskebeholder. Ledningssystemet bestod af kobberrør, som forbandt afsenderapparaterne med hanesystemet på centralkommandopladsen og dette med modtagerapparaterne. Ved hjælp af hanerne kunne forbindelserne mellem afsenderapparater og modtagerapparater omstilles og batteriet inddeles i 9 forskellige kombinationer. Fra afsenderapparaterne kunne sendes 37 forskellige ordrer, der kunne aflæses på apparaternes indikatorskiver. Et tilsvarende anlæg anskaffedes til OLFERT
FISCHER i 1905 før første kommandohejsning. I OLFERT FISCHER installeredes endvidere et hydrauliske afstandsindikatoranlæg med afsender- og
modtagerapparater samme steder som ordresystemets tilsvarende apparater.
Dette system tjente til meddelelse af opsatsafstande fra ildlederen/ildlederne
til kanonerne. Opsatsafstandene kunne opgives for hver 100 m fra 100 m til
7.000 m . Forbindelserne kunne ligesom for ordreanlægget omstilles ved
hjælp af et hanesystem på centralkommandopladsen.
I 1905 blev Undertøjmesteren, premierløjtnant Saabye og søminemester
Schledermann sendt til Stockholm for at studere et af den danske ingeniør
H.A . Schepler konstrueret elektrisk kommandooverføringsapparat. Samme
år anskaffedes til SKJOLD et sådant anlæg, som leveredes fra Sverige og installeredes af søminekorpset.!" Dette system arbejdede efter glødelampeprincippet. Anlægget bestod af et kommandoapparat for ordrer, opsatsafstand og sideindstilling. Kommandoapparatet omfattede afsendere p å
broen og i kommandotårnet samt modtagere i de 4 kanontårne. Det var
indrettet til afgivelse af 24 ordrer og afstande. Disse kunne angives for hver
100 m fra 100 m til 9900 m. Modtagerne var firkantede kasser, i hvis låg der
fandtes 42 glasfelter hver repræsenterende en ordre eller et tal. Under hver
rude var anbragt en glødelampe. Når afsenderens håndtag indstilledes på
en given ordre/afstand og en trykkontakt nedtryktes, ville lampen under
modtagerens tilsvarende felt lyse.
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Da det i 1906 besluttedes at placere ildlederne i toppene, blev afsenderapparaterne for artillerimeddelelsesmidlerne flyttet til mærsene i HERLUF
TRaLLE og til platformene i OLFERT FISCHER. Samtidig installeredes i
HERLUF TRaLLE i stedet for det oprindelige elektriske system et hydraulisk afstandsindikatoranlæg af samme type som OLFERT FISCHERS til
transmission til kanonerne af opsatsafstand, og til begge panserskibe anskaffedes en såkaldt afstandstelegraf, ved hjælp af hvilken afstande kunne sendes fra de 2 afstandsmålere til ildlderstationerne. Dette anlæg var principielt
af samme konstruktion som de øvrige hydrauliske anlæg. !" I SIqOLD an bragtes i mærset et elektrisk kommandoapparat af samme type som det i
kommandotårnet installerede, og der anskaffedes et afstandsindikatorsystem
omfattende 1 afsender ved afstandsmåleren og modtagere i mærset og i kommando tårnet. Dette anlæg var konstrueret efter samme princip som kommandoapparatet. Samtidig iværksattes forsøg med højtlydende telefoner.
Skydeskiven på Tunø Knob
Med den øgede vægt på ledet skydning på stor afstand fulgte et behov for
bedre skivemateriel til øvelsesskydning, specielt til skibenes fægtningsskydninger, der dannede afslutningen på artilleriuddannelsen om bord og tilstræbtes udført under så krigsmæssige forhold som muligt. Ijanuar 1906 foreslog Søtøjmesteren og chefen for Artillerikorpset, at der fremstilledes en
ny og større fægtningsskydeskive, og at øvelsesskydningerne mod den skete
et landfast sted, f. eks . Tunø Knob i Årh usbugte n . Marineministeriet tiltrådte det, en skive opstilledes på Tunø Knob, og i april 1906 udsendtes en
vejledning i afholdelse af skydeøvelser mod denne skive. ""

13. Oversigt overde nyere svære og mellemsvære kanoner
Nedenstående skema giver en oversigt over de vigtigste data for det i perioden 1895-1906 indførte svære og mellemsvære skyts. Endvidere er medtaget panserbatteriet SKJOLDs 24 cm kanon L/40 M/93 , der som den eneste
af de kruppske kanoner i 1904 forsynedes med drivladning af røgfrit krudt.
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Til ovenstående skema skal bemærkes, at granatkardæsker udgik i 1905, samt
at der til den 25 cm kanon L/ 16, som var en til bagladekanon ombygget 10"
armstrongsk forladekanon, anvendtes dri vladning af sort prismatisk krudt.
Til de øvrige i skemaet omtalte kanoner benyttedes røgfrit skydebom uldskrudt. Oplysningerne om drivl adning, begyndelseshastighed og rækning er
baseret på Tøjhusafdelingens oversigt pr. 01/041916.
Gennembrydningsevnen overfor panser var for det omhandlede skyts som
angivet i nedenstående skema.
Til de for KC. panseret angivne gennembrydningstal er der for 24 og 15
cm skytset regnet med kappeprojektiler, der gav bedre gennembrydning
end alm . projektiler. Øvrige tal er beregnet for alm. panserprojektiler.
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