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Årene omkring den første verdenskrig 1907-1923

13. KAPITEL. ÅRENE OMKRING DEN FØRSTE VERDENSKRIG 1907-1923

1. Kaprustning og verdenskrig
I årene frem til 1914 fortsatte den voldsomme kaprustning, og under verdenskrigen 1914-1918 føjedes med indsatsen af undervandsbåde og luftfartøjer nye dimensioner til søkrigsførelsen, samtidig med at skibsartilleriet
blev udnyttet til yderste ydeevne.
The Dretulnoughts

Med konstruktionen af slagskibet HMS DREADNOUGHT, der var færdigbygget i slutningen af 1906, havde Storbritannien skabt en ny skibstype,
som kom til at danne forbillede for alle efterfølgende slagskibe og slagkrydsere, og navnet DREADNOUGHT blev en ofte benyttet betegnelse for
sådanne skibe, medens de ældre slagskibe betegnedes predreadnoughts.
Fremkomsten af HMS DREADNOUGHT og den tilsvarende slagkrydser
HMS INVINCIBLE (ca. 17.500 t) kom bag på bl.a. Tyskland, der dog straks
tog handsken op, og flådekaprustningen accelereredes yderligere. Der byggedes stadigt større skibe med armering af øget kaliber. Det første tyske svar
var de fire 18.600 t store NASSAU-klasse slagskibe, der som hovedarmering
hver havde 12 stk. 28 cm kanoner L150, og som var operationsklare i 1910.
Samme å r indgik også den første tyske slagkrydser. VON DER TANN
(19.070 t) armeret med 8 stk. 28 cm skyts. Med de efterfølgende slagskibe
af HELGOLAND-klassen øgedes hovedarmeringens kaliber til 30,5 cm
L/50 for at modsvare det britiske 12 inch (30,5 cm) skyts. Samtidig iværksattes udvidelsen af Kielerkanalen, således at de nye Grosskampfschiffe frit
kunne indsættes i Nordsøen eller Østersøen. I Storbritannien introduceredes med ORION-klassen det 13,5 inch (34,3 cm) kaliber med 10 kanoner i
dobbelttårne alle placeret i diametralplanet. 1913-1915 søsattes de 5 britiske slagskibe af QUEEN ELIZABETH-klassen (29.170 t) med en hovedarmering af8 stk. 15 inch (38 cm) L/42. I Tyskland konstrueredes tilsvarende
under krigen en 38 cm kanon L/45, som dog kun nåede at blive installeret
i de 2 slagskibe af BAYERN-klassen (28.100), der indgik i flåden i 1916. 1
Deplacementsforøgelserne kom skibenes beskyttelse til gode, idet tykkelsen af sidepanseret i slagskibene steg fra 11 inch (28 cm) i DREADNOUGHT
til 35,5 cm i BAYERN og i slagkrydserne fra 6 inch (15,2 cm) i INVINCIBLE
til 30,5 cm i den 28.180 t store tyske slagkrydser DERFFLINGER.
Det var kravet om at kunne føre kampen på den størst mulige afstand, der
førte til ønsket om enhedsarmering (all big guns) . Det var langt lettere at
lede ilden fra l end fra 2 kalibre, navnlig på store afstande hvor nedslagene
fra de 2 slags skyts ikke kunne skelnes fra hinanden. Ved de store skudaf-
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stande bevarede projektiler af svært kaliber bedre end de lettere projektiler
af mindre kaliber hastigheden og dermed anslagsenergien . I DREADNOUGHT var mellemarmeringen derfor udgået, og udover 30,5 cm skytset
bestod artilleriarmeringen alene af27 stk. 3 inch (76 mm) antitorpedobådskanoner. Med indførelsen få år efter af varmluftstorpedoen steg torpedoskudafstanden pludselig fra de tidligere kendte 400-1000 m til 2000-3000 m
og i løbet af kort tid yderligere til ca . 6000 m. Der opstod derfor behov for
en styrkelse af skibenes antitorpedobådsarmering. I den britiske flåde fik
de efter DREADNOUGHT umiddelbart følgende klasser 4 inch (10,2 mm)
antitorpedobådsskyts, og senere typer, f.eks. QUEEN ELIZABETH-klassen
armeredes med 6 inch (15 ,2 cm) kanoner. Alle nye tyske slagskibe og slagkrydsere havde en sekundær annering af 15 cm skyts."
Ildledelsesmateriellet
I årene op til den første verdenskrigs udbrud i 1914 udvikledes ildledelsesmateriel, der skulle muliggøre en effektiv udnyttelse af det langtrækkende
skyts. Helt grundlæggende for opnåelse af træfning var nøjagtig afstandsmåling, som udførtes med optiske afstandsmålere. Målenøjagtigheden afhang bl. a. af målernes basislængde. Jo større basislængde jo større nøjagtighed ogjo bedre mulighed for at anvende måleren på stor afstand. På afstandsmålerområdet fastholdt den britiske flåde koincidensprincippet og
øgede målernes basislængde til 9 feet (2,74 m). I QUEEN ELIZABETH-klassen og i enkelte andre skibe fandtes 15 feet (4,57 m) koincidensm ålere. " I
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Tyskland fortsattes udviklingen af stereornålere, der som tidligere nævnt
udnyttede menneskets naturlige evne til at bedømme afstandsforskelle.
Foruden de af Zeiss oprindelig fabrikerede målere med "fast målemærke"
konstrueredes efter den tyske marines forslag afstandsmålere med "be vægeligt målemærke", som af observator kunne indstilles således, at det for
ham så ud, som om målernærket kom på samme afstand som m ålet.
Betegnelsen bevægeligt målemærke var for så vidt misvisende, idet målemærket faktisk ikke bevægedes, men kun syntes at bevæge sig. I virkeligheden var det billedet af målet, der bevægedes ved hjælp af et deflektionsprisme indskudt i målerens ene side. Indstillingen af deflektionsprismet foretoges af afstandsobservatoren ved hjælp af et håndhjul, som også var i forbindelse med en afstandsinddelt tromle, hvorpå den målte afstand kunne
aflæses. De tyske skibe udrustedes fra 1908 med sådanne afstandsmålere. I
de tyske slagskibe installeredes under krigen afstandsmålere i kanon tårnene. I 28 cm tårnene kunne der anbringes en måler med basislængde 6 m
og i 38 cm tårnene med 8,2 m. '
Et andet vigtigt element i skydningen er afstandsforandringen eller afstandsændringen pr. minut. I Storbritannien havde løjtnant Dumaresq allerede i
1902 konstrueret det, vi på dansk kalder en fartkorrektor, og som briterne
benævnte en Dumaresq. Det var et pejleinstrument eller en regneskive,
som kunne benyttes til at bestemme afstandsforandringen (rate af change
af range) og sideforandringen (rate af change af bearing) pr. minut, når
man indstillede de tre kendte størrelser, egen kurs og fart samt pejlingen til
m ålet, og de to gissede, målets kurs og fart. Efterfølgende opfandtes afstandsuret (range clock), som til enhver tid kunne vise afstanden til målet/opsatsafstanden, når målt begyndelsesafstand og afstandsforandringen
var indstillet. De britiske skibe var allerede i løbet af 1905 og 1906 blevet udstyret med dette grundlæggende ildlede1sesmateriel samt elektriske artillerimeddelelsesmidler til transmission af skuddata og ordrer til kanonerne.
Herved var der skabt gnmdlag for samlet ledelse af artilleriet og praktisk mulighed for skydning på stor afstand. Efter flere års forsøg reglementeredes
endvidere i 1913 et ildlederbord konstrueret af den britiske søofficer,
Frederick R.Dreyer (1878-1956). I denne mekaniske regnemaskine, der
placeredes på en artillericentral, var der bl.a. indbygget en Dumaresq samt
afstands- og pejlingsplot, som tillod løbende sammenligning mellem målte
og beregnede afstande og pejlinger og en deraf følgende mulighed for at
korrigere de gissede måldata. Ildlederens korrektioner til afstand og sideretning samt rettelser for vind og afdrift kunne indstilles på apparatet, således at skuddata kunne transmitteres direkte til tårnene." I 1908 indførtes i
den tyske flåde en fartkorrektor af samme art som den britiske Dumaresq benævnt EU /SV-Anzeiger (Entfernungsunterschied/Seitenverbesserung).
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Den anvendtes i forbindelse med et ildlederur (Entfernungsuhr) , hvor afstandsforandringen (EU) indstilledes som urets gang, og hvor ildlederens
afstandsrettelser ogs å kunne indstilles. Under krigen modificeredes de tyske ildlederure til ogs å at kunne virke som nedslagsure. Til oplysning for
ildlederen om tidspunktet for egne projektilnedslag markerede nedslagsuret med et lydsignal flyvetidens udløb."
I Storbritannien var den fremtrædende søartillerist, Percy Scott, allerede
i 1904 n ået til den opfattelse, at ledet skydning bedst kunne udføres ved
hjælp af et højt placeret centralsigte, hvorfra der fri af krudtrøg og søsprøjt
kunne tages fælles sigte for hele batteriet, og alle batteriets kanoner kunne
affyres samtidig. Ved dette system rettedes kanonerne i højden og siden efter følgevisere. I 1907 gjorde Scott de første forsøg med et improviseret
centralsigte i krydseren HMS GOOD HOPE. 7 Det tog imidlertid lang tid at
overbevise de højere myndigheder om centralsigtets betydning. Scott samarbejdede med firmaet Vickers Ltd., og i 1910 installeredes et regulært centralsigte i slagskibet HMS NEPTUNEs trebensmast. Efter omfattende forsøg og prøver besluttede admiralitetet omsider i 1913, at der i alle slagskibe
og slagkrydsere fra og med DREADNOUGHT skulle installeres centralsigtesystemer. Ved krigsudbruddet i 1914 havde 8 slagskibe centralsigte til deres hovedarmering." Den tyske marine indførte p å grundlag af erfaringerne
fra den russiskjapanske krig samlet ildledelse, men valgte en noget anden
løsning end det britiske centralsigtesystem. I stedet indførtes fra og med
NASSAU-klassen (1910) direktorskoper (Richtungsanweiser), der tjente
som centralsigter i siden, men ikke i højden for såvel hovedarmeringen
som for det sekundære skyts. Direktoren , der normalt var opstillet i et pansret tårn, bestod af en fastst ående underdel og en i siden drejelig overdel,
der var formet som et periskop. Denne del, som bl.a. bar ildlederens kraftige
biokulare observationskikkert. rettedes mod målet af en underofficer, der
havde eget sigtemiddel. Ved hjælp af en skyd er på underdelen kunne den
for træfning nødvendige siderettelse (sideforskydning) lægges til direktorskopets sideretning, som ad elektrisk vej transmitteredes til tårnene/kanonerne, der rettedes i siden efter følgeviser. Kanonerne rettedes i højden
under anvendelse af deres sigtekikkerter, idet opsatsafstanden løbende
transmitteredes til følgevisermodtagere ved kanonerne fra en artillericentral. Kanonerne affyredes lokalt af højderetterne. Tilsvarende ildledelsesmateriel installeredes i de tyske krydsere:'
En nøjere beskrivelse af ildledelsesproblemet ved skydning mod sømål findes i dette kapitels afsnit 9.
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KrigserJaringer
Under verdenskrigen 1914-1918 forekom adskillige søkampe, hvor det svære
artilleri blev sat på prøve og kampen gennemført på hidtil ukendte skudafstande. I december 1914 åbnede slagkrydserne INVINCIBLE og INFLEXIBLE ilden på ca. 15.000 m mod den tyske admiral von Speer (1861-1914)
krydsere under kampen ved Falklandsøerne. De britiske skibe måtte holde
sig på stor afstand af de tyske krydsere SCHARNHORSTs og GNEISENAUs
velskydende 21 og 15 cm kanoner, og det tog den overlegne britiske styrke,
der endnu ikke var udrustet med centralsigteanlæg, flere timer at nedkæmpe deres modstandere. Den første gang britiske og tyske slagkrydsere
engagerede hinanden var i træfningen ved Doggerbanken i 1915. Admiral
Beattys (1871-1936) flagskib, slagkrydseren HMS LION, åbned e ild mod de
tyske slagkrydsere på godt 18.000 m, og på ca. 15.000 m opnåedes de første
træffere i panserkrydseren BLUCHER, som tabte fart og efter langvarig beskydning blev sænket. LION, der ligeledes blev svært beskadiget efter at
være blevet truffet 16 gange af 30,5 og 28 cm granater, måtte slæbes i havn.
Krigens eneste sammenstød mellem hovedflåderne, den britiske Grand
Fleet ført afadmiraljohn]ellicoe (1859-1935) og den tyske Hochseeflotte
kommanderet af admiral Reinhard Scheer (1863-1928), udviklede sig til
det største slag nogensinde mellem dreadnoughts, ]yllandsslaget i Nordsøen 31/05-01 /06 1916. Fra britisk side deltog 28 slagskibe og 9 slagkrydsere, fra tysk 16 nye og 6 ældre (predreadnoughts) slagskibe samt 5 slagkrydsere. Endvidere havde de britiske og tyske flådeførere henholdsvis 34
og Il krydsere til rådighed samt et stort antal torpedojagere og torpedobåde. Den dominerende artillerikamp fandt i almindelighed sted på stor afstand; men aftagende sigtbarhed vanskeliggjorde i perioder i høj grad
våbenindsatsen. I det første sammenstød åbned e slagkrydserne ild på ca.
15.000 m. Skudhastigheden ved det svære skyts var på begge sider ca. 1
skud/min. Briterne opnåede med 4480 skud fra det svære skyts 123 træffere svarende til 2,75%. De tilsvarende tal var for det svære tyske skyts 3597
skud, 122 træffere og 3,39 %.'0 Briterne led imidlertid langt større tab end
tyskerne, og det var især slagkrydserne, det gik ud over. HMS INDEFATIGABLE, som var det første offer, sprang i luften efter at være blevet truffet
2-3 gange fra slagkrydseren VON DER TANN på ca. 14.000 m afstand. Ca.
25 minutter senere resulterede flere træffere fra DERFFLINGER og SEYDLITZ på 13.500 m afstand i en magasineksplosion i QUEEN MARY, der fik
denne slagkrydser til at brække i to dele og synke. Endelig blev INVINCIBLE på ca. 9.000 m afstand truffet af et par 28 cm salver fra slagkrydseren
LUTZOW. Brand i et kanon tårn bredte sig til ammunitionsmagasinerne,
og den tredie britiske slagkrydser sprængtes i to dele og sank. LUTZOW
selv blev under slaget hårdt medtaget efter at have modtaget 24 træffere af
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30,5-38 cm panserbrydende granater. Forgæves forsøgte den at nå havn. En
stor del af besætningen blev dog reddet, før vraget blev sænket af tyske torpedoer. Kort efter midnat den 01/06 sprang det gamle tyske slagskib, POMMERN, i luften efter at være blevet truffet af en torpedo fra en britisk torpedojager. Herudover mistede briterne 3 krydsere og 8 torpedojagere, tyskerne 4 krydsere og 5 torpedojagere. Underjyllandsslaget blev der fra britisk side afskudt 94 torpedoer og opnået 6 træffere, medens tyskerne med
104 torpedoer opnåede 2-3 træffere. " Den engelske artillerihistoriker,john
Campbell, har med adgang til både britiske og tyske arkiver foretaget en tilbundsgående analyse af jyllandsslaget og de skader, der herunder blev
påført skibene. " Han er kommet til det resultat, at de voldsomme britiske
tab som følge af eksplosioner i ammunitionsmagasiner ikke skyldtes mindre sikker tårnkonstruktion i de britiske end i de tyske skibe, men derimod
de lettere antændelige og dårligere beskyttede britiske drivladninger. Til
det britiske svære skyts anvendtes MD Cordite, som bl.a. bestod af 30% nitroglycerin og 65% nitrocellulose formet i stænger og anbragt i silkekarduser. Til hovedparten af det tyske svære skyts anvendtes drivladninger af
RPC /12, som bl.a. bestod af ca. 27 % nitroglycerin og 67% nitrocellulose i
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Den t)'ske slagkrydser SEYDLTTZ ejterjl'llandsslaget. (SØværnets Tak/ih - og Våbenskale;Jaggl1lflpe
jjemhending) .

rørform anbragt i patronhylstre af metal. Foruden de 3 nævnte slagkrydsere sank også 2 britiske krydsere efter magasineksplosioner. I alt 5069
mand omkom ved disse 5 skibes forlis. " Campbell hævder, at havde den tyske flåde anvendt det britiske krudt, ville yderligere 2-3 af de tyske slagkrydsere, der også blev truffet i kanon tårnene, have været sænket. Campbell
påpeger også, at de tyske pansergranater var af bedre kvalitet end de britiske. Grundlæggende anvendtes i begge flåder samme type stål til disse granater, og begge anvendte en kappe af blødt stål på granatspidsen. Forparten på de britiske granater var imidlertid hårdere hærdet end på de tyske, og briterne brugte pikrinsyre (lyddite) som sprængladning, medens tyskerne anvendte trotyl. I flere tilfælde brast de britiske granater ved anslag
mod panser, og ved mange af de 34 registrerede træffere mod panser antændtes pikrinsyreladningen ved anslaget og ikke som tilsigtet efter gennembrud. De britiske centralsigtesystemer, som fandtes til hovedarmeringen i næsten alle de store britiske skibe, beviste under kampen deres værdi.
De tyske ildledelsessystemer syntes også at have fungeret tilfredsstillende,
og i modsætning til briterne havde tyskerne også direktorskoper til ledelse
af den sekundære armering i de store skibe og til krydsernes hovedarmering. Dette kom dem især til god nytte under den korte natkamp, hvor de
også viste sig at have overlegent projektørmateriel og overraskende an vendte lysgranater.
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K)'stjorsvarsskibet PEDE,'R SKRA lv! i Å rhus Havn 1915. (Orlogsmuseet},

2. Søværnets udvikling
Torpedobåds- og panserskibsbyggeri før 1909

Efter 10 års pause i torpedobåds byggeriet søsattes omsider i 1907 den 97 t
store torpedobåd ORMEN på Orlogsværftet. Den armeredes med 3 stk. 45
cm torpedorør og 2 stk. 37 mm patronkanoner L/38 i rekylaffutager.
I maj 1908 løb det tredie skib af HERLUF TROLLE-klassen, PEDER
SKRAM, af stablen på Orlogsværftet, og i september 1909 hejstes for første
gang kommando. Hoved- og mel1emarmeringen, der i kalibermæssig henseende svarede til de to søsterskibes, bestod af 2 stk. 24 cm kanoner L/43
M/06 i drejetårne og 4 stk 15 cm kanoner L/50 M/05 i kasematopstilling.
Antitorpedobådsarmeringen var på grund af de voksende torpedoskudafstande og kraftigere byggede torpedobåde og torpedojagere forbedret og
bestod af 10 stk 75 mm patronkanoner L/55 M/07.
Den første undervandsbåd
I begyndelsen af det 20. årh u n d rede havde de større sømagter anerkendt

undervandsbåden som en ny krigsskibstype. Omkring 1905 havde eksempelvis Frankrig 39 færdige undervandsbåde og 17 under bygning, medens
de tilsvarende tal for Storbritanninens vedkommende var 20 og 10. Den
første tyske undervandsbåd leveredes af Germaniaværftet i 1906. '-1 Også

442

Årene omkring den første verdenskrig 1907-1923

,Ih

- -: =:

Flådens første underoandsb ådDYKKEllli'N. (Handels- og Sofartsmuseet ),

herhjemme fulgtes udviklingen af dette nye søkrigsmiddel med interesse,
og i marts 1908 vedtoges Lov af 13/03 1908 om anskaffelse af en undervandsbåd m.m. Flådens første undervandsbåd, DYKKEREN, blev sat i vandet i Spezia den 18/06 1909 og ankom efter omfattende modtagelsesprøver
til København i september samme år.
Midlerne til såvel undervandsbåden som til den nye kaserne på Nyholm, Ir,
der skulle afløse vagt- og kaserneskibet SJÆLLAND, blev tilvejebragt ved
salg af følgende udrangerede skibe: "
Panserfregatten DANMARK
Panserskibet HELGOLAND
Panserskibet TORDENSKJOLD
Panserbatteriet LINDORMEN
Panserbatteriet ROLF KRAKE
Fregatten JYLLAND
Skonnerten ST.THOMAS
Skonnerten ABSALON
Briggen ØRNEN
Dermed udgik bl.a. de svære kruppske 30 og 35 cm bagladekanoner.
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Lov om søværnets ordning 1909
11908 afgav den i 1902 nedsatte forsvarskommissionen sin betænkning. Efter
vanskelige forhandlinger i Rigsdagen afbrudt af folketingsvalg i maj og regeringsskifte som følge af disse forhandlingers sammenbrud i sommeren
1909, lykkedes det forsvarsminister j.C.Christensen at gennemføre forsvarsordningen af 30/09 1909, sorribl.a. omfattede lov om søværnets ordning og
lov om ekstraordinær bevilling til anskaffelse.af søkrigsmateriel. " Ved søværnsloven, der indeholdt konkrete styrkemål, fastsattes flådens sammensætning til en styrke af linien bestående af:

4 kystforsvarsskibe på ca. 3.500-4.000 t
24 torpedo- og undervandsbåde på ca. 200 t
2 mineskibe på ca. 500 t
skibs- og fartøjsmateriel til minespærringer m.m.
I reserven indgik 2 krydsere på ca. 1.500 t samt ældre skibe og fartøjer, som
kunne finde anvendelse ved forsvaret af København og som reservemateriel.
Endvidere omfattede flådeplanen skoleskibe, fiskeriinspektionsskibe og opmålingsskibe m.m. Den ekstraordinære bevilling var på 6,3 millioner kr.,
som over en 4 års periode specifikt var beregnet til anskaffelse af torpedobåde og undervandsbåde med tilhørende torpedoer og ammunition samt
af passivt søminemateriel. I søværnet var der skuffelse bl.a. over, at antallet
af kystforsvarsskibe var fastsat til 4 og ikke 6 som foresl ået af de kommissionen tilforordnede søofficerer, at antallet af torpedobåde blev lavere end af
forsvarskommissionen foresl ået, samt at den ekstraordinære bevilling, efterhånden som de politiske forhandlinger skred frem, reduceredes fra de af
forsvarskommissionen foresl åede 9,0 til de ovennævnte 6,3 millioner kr,"
Efter mange års dårlige erfaringer med love uden en forpligtende flådeplan
måtte de vedtagne klare styrkemål dog anses for et væsentligt fremskridt. " De
nye love muliggjorde en stærkt tiltrængt opbygning af den forsømte torpedobådsstyrke og det nye undervandsbådsvåben samt forbedringer på torpedoog sømineområdet. Endvidere indførtes permanent udrustning åre t rundt,
og der oprettedes en fast mandskabsstamme beregnet bl.a. på at udfylde de
vigtigste poster ved artilleriet om bord." Det kan nok konkluderes, at lovene af 1909 skabte forudsætningen for, at der under verdenskrigen 19141918 kunne formeres og opretholdes en sikringsstyrke, der må bedømmes
under de givne forhold at have opfyldt neutralitetsforsvarets krav.
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De tre torpedob åde af SØRJDDERi.'N-lIlassell. (Orlogsmu seet),

Torpedobåde
Efter vedtagelsen af den nye søværnslov bestemtes det umiddelbart for 2,2
millioner kr. af den ekstraordinære bevilling på 6,3 millioner kr. at anskaffe
bl.a. 6 torpedobåde. I løbet af 1910 sluttedes kontrakt med firmaerne
Yarrow i Glasgow og Schichau i Elbing om levering fra hvert værft af l torpedobåd med tegninger. Endvidere sluttedes kontrakt med aktieselskabet
Burmeister og Wain om bygning af 2 torpedobåde efter Yarrows tegninger, og
2 både sattes i bygning på Orlogsværftet efter Schichaus tegninger. Alle 6 både
sattes i vandet i 1911. De 2 typer, T UMLEREN- og S0RIDDEREN-klasserne,
havde et efter danske forhold stort deplacement på henholdsvis 230 og 250 t.
Torpedoarmeringen og artilleriarmeringen omfattede for alle bådene 5 udskydningsrør til 45 cm torpedoer og 2 stk. nykonstruerde 75 mm patronkanoner L/30. Kanonerne var anbragt i diametralplanet, en på bakken og en på
det løftede agterdæk. Disse både fulgtes i 1913 af de 3 noget mindre torpedobåde af HVALROSSEN-klassen (182 t) hver armeret med 4 stk. 45 cm torpedorør og l stk. 75 mm L/30 patronkanon. Endelig byggedes i løbet af
årene 1916-1919 som erstatning for ældre torpedo- og patruljebåde 10 små
torpedobåde af SPRINGEREN-klassen (109 t) hver armeret med 2 stk. 45
cm torpedorør og 2 stk. 57 mm antiballonkanoner L/30.
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Mineski be! LOSSEN. (Orlogslllllseel).

Undervandsbåde

I løbet af perioden 1909-1922 købtes/byggedes til søværnet i alt 16 undervandsbåde. Den første , DYKKEREN, havde ingen artilleriarmering. De
6 både af HAVMANDEN-kl assen (A-klassen) , der løb af stablen 1911-1914,
og hvoraf 3 anskaffedes for 2,2 millioner kr. af den ekstraordinære bevilling
fra 1909, var fra 1917 armeret med 8 mm rekylgeværer til luftforsvar, medens de 5 både af ÆGIR-klassen (B-klassen), der indgik i flådens tal 19151917, i 1918 hver armeredes med 1 stk. 57 mm antiballonkanon L/30
M/15. De 3 både af ROTA-klassen (C-klassen), der indgik i 1920-1922,
havde en tilsvarende artilleriarmering.
Minefartøjer

Ijanuar 1910 blev kølen lagt til det 2. i søværnsloven nævnte mineskib. I forvejen rådedes jo over dampminebåden HJÆLPEREN (281 t) fra 1891. Det
nye skib blev sat i vandet i oktober 1910 og fik navnet LOSSEN. Det 572 t
store mineskib, der i lasten kunne rumme 175 miner, armeredes med 2 stk.
75 mm patronkanoner L/55 a n brag t i diametralplanet på bakken og på
overbygningen agter.
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Flådens 4 ældre minekraner I-IV (ca. 100-160 t) armeredes under verdenskrigen hver i perioder med 2 stk. 37 mm revolverkanoner. I 1917 og
1918 søsattes ved Orlogsværftet 2 nye 193 t store minekraner, nr. V og VI (i
1934 navngivet KVINTUS og SIXTUS) hver armeret med 2 stk. 37 mm patronkanoner L/38.
Kystforsvarsskibet NÆLS lUEV '
I 1908, endnu før PEDER SKRAM var færdigbygget på Orlogsværftet,
nedsattes en kommission af søoflicerer og teknikere for at udarbejde forslag
til det skib, der skulle følge PEDER SKRAM. Kommissionen havde erfaringerne fra den russiskjapanske krig at bygge på, de erfaringer der i England
bl.a. havde ført til bygningen af det for panserkibskonstruktionen
banebrydende slagskib, DREADNOUGHT. Kommissionen var imidlertid
bundet af begrænsede ressourcer. Søværnsloven af 1909, der åbnede mulighed for bygning af et fjerde kystforsvarsskib af samme størrelse som HERLUF
TROLLE, havde jo ikke for de større skibes vedkommende medført nogen
stor nybygningskonto. Kommissionen udarbejdede flere projekter varierende
fra en krydser armeret med 6 stk. 15 cm kanoner til et kystforsvarsskib armeret
med 2 stk. 30,5 cm og 8 stk. 10,5 cm kanoner. Det fremgår af Tidsskrift for
Søvæsen 1909, at der i søværnet nok var enighed om, at bevarelsen af såvel hoved - som mellemarmering ville være uhensigtsmæssig, især fra et ildledelsesmæssigt synspunkt; men der var uenighed om, det var mellemarmeringen eller hovedarmeringen og det lette antitorpedobådsskyts, der burde bevares. "
Marineministeriet bestemte sig for et skib på ca. 3.800 t, der af udseende
mindede om HERLUF TROLLE-klassen og var armeret med 4 stk. 24 cm
kanoner i 2 dobbelttårne og 8 stk. 10,5 cm antitorpedobådskanoner. Ijuni
1913 bemyndigede Marineministeriet Orlogsværftet til at sætte det 4. af de
i søværnsloven anførte 4 kystforsvarsskibe i bygning, det skib der skulle få
navnet NIELS IUEL.~.1 Direktøren for Skibbygning og Maskinvæsen og
Tøjmesteren blev sendt til udlandet for hos de store kanonfabrikanter at
indhente nærmere oplysninger om installation i dobbelttårne. Såvel i
England som i Frankrig og i Tyskland fik man oplysninger, der alle gik ud
på, at det m åtte frarådes at vælge det 24 cm kaliber, som overalt blev anset
for at være for lille. Det viste sig, at man kunne få l stk. 30,5 cm kanon med
tårn m.m. for næsten samme pris som 2 stk. 24 cm kanoner med tårn, og at
vægten ville blive omtrent den samme for de to systemer. Direktøren og
Tøjmesteren indstillede derfor til ministeriet, at armeringen ændredes fra
4 stk. 24 cm til 2 stk. 30,5 cm kanoner, hvilket godkendtes. I be gyndelsen af
1914 indhentedes tilbud på levering af dette skyts fra de engelske firmaer
Armstrong, Vickers, Beardmore og Coventry, samt fra Schneider og Krupp.
Endvidere indgav Bofors et tilbud. Af tilbuddene var Bofors det billigste.
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K)'!itforsvrmskibpfNIELS.lUEL i sin ojJlindeligf projekterede skikkelse. (Orlogsmuseet).

Derefter kom Krupp. Da man ønskede at få materiellet leveret fra et firma,
der havde erfaring med fabrikation af 30,5 cm skyts og tårne, blev der sluttet kontrakt med Krupp om levering af 2 komplette panserdrejetårne med
30,5 cm kanoner, 2 stk. 57 mm kanoner ovenpå tårnene som instruktionskanoner og 500 skud til hver kanon. Kort efter udbrød imidlertid verdenskrigen, og Krupp meddelte, at materiellet ikke ville kunne leveres før efter
krigens afslutning.
Sidepanseret bestiltes hos Bethlehem SteeI Works i USA, hvor fabrikationen gik sin gang. Det 10,5 cm antitorpedobådsskyts var ikke bestilt før krigsudbruddet. På grundlag af krigserfaringerne bestemte Marineministeriet i
1917, a t kaliberet skulle øges til 12 cm , og der købtes hos Bofors tegninger
til en 12 cm patronkanon L/45 med affutage. Endvidere anskaffedes fra
denne fabrik emner til 2 kanoner og affutager, og fre mstilling af l stk.
påbegyndtes.
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K)'siforsvarsskibet PEDER SKRAkl og torpedob åden VINDHUNDEN i sikringsstyrken. (Orlogsmuseet).

I krigsperioden 1914-1918 blev der på grund af Orlogsværftets andre,
mere presserende opgaver kun arbejdet langsomt på NIELS IUEL. I juli
1918 var arbejdet dog nået så vidt, at stabelafløbning kunne finde sted.
Ændret skytsterminologi
I 1912 ændredes de i 1902 udsendte bestemmelser for benævnelse af kanoner således, at kanoner af 100 mm kaliber benævntes efter kaliberet i nærmeste hele cm og kanoner under 100 mm kaliber efter kaliberet i hele mm."
Yderligere kassation afforældet materiel
Panserbatterierne ODIN og GORM samt kanonbådene ØRESUND og
STORE BELT udgik ijuni 1912 af flådens tal.
Sikringsstyrken"S
Ved verdenskrigens udbrud i 1914 gav den danske regering den 31/07 ordre
til sikringsstyrkens formering. Dens formål skulle være at varetage statens
neutralitet. Flåden var på dette tidspunkt sammensat og armeret med kanoner som følger:
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Derudover rådedes der over et antal skibe til særlige formål med følgende armering:
Skonnerten
INGOLF: 4 stk. 57 mm P.K. L/44 / 1 stk. 37 mm Rev. K.
Inspektionsskibet ISLANDS FALK: 2 stk. 47 mm P.K. L/44
"
BESKYTTEREN: 2 stk. 47 mm P.K. L/44
ABSALON:
2 stk. 47 mm P.K. L/44
Opmålingsskibet MARSTRAND:
2 stk. 37 mm Rev. K.
KRIEGER:
2 stk. 37 mm Rev. K.
WILLEMOES:
2 stk. 37 mm Rev. K.
Da det den 31/07 1914 bestemtes, at sikringsstyrken skulle formeres, beordredes udrustede skibe til Holmen for at supplere beholdningerne og foretage nødvendig tilpasning af besætning. Der indkaldtes hjemsendte værnepligtige og reserveofficerer, og Orlogsværftet fik ordre til at udruste det til
sikringsstyrken hørende skibsmateriel, der ikke allerede var udrustet.
Efterhånden som skibene blev klar, samledes de i farvandseskadren. Til denne hørte alt sikringsstyrkens materiel med undtagelse af de til den flydende
defension ved København afgivne fartøjer samt detacherede enheder. Den
07/08 var flådens udrustning tilendebragt med undtagelse af nogle få ældre torpedobåde og enkelte ældre skibe. Indledningsvis havde fanrandseskadren for at sikre felthærens mobilisering og samling fået til hovedopgave
at imødegå evt. landgangsforsøg i hovedstadens nærhed. Efter beslutningen 05 /08 1914 om mineudlægning i Storebælt og Lillebælt opdeltes
farvandseskadren i l. eskadre med station i Sundet og 2. eskadre opererende i Storebælt. Endvidere stationeredes en mindre styrke i Lillebælt.
Denne fordeling af sikringsstyrken opretholdtes stort set under hele sikringsperioden frem til våbenstilstanden i november 1918.1. eskadre bestod
af 2-3 større skibe (kystforsvarsskibe eller krydsere) og 6-9 torpedobåde. 2.
eskadre omfattede 3 større skibe (kystforsvarsskibe eller krydsere) , 2 mineskibe, 6 torpedobåde og fra august 1916 også 3-4 undervandsbåde og 1-2
flyvebåde. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at SKJOLD med en hovedarmering bestående af l stk. forældet 24 cm kanon indgik i eskadrene
som det 4. kystforsvarsskib. Den flydende defension på Københavns Red omfattede 4 kanonbåde eller inspektionsskibe, 12-15 ældre torpedo- og patruljebåde samt diverse fartøjer. I øvrigt var der stationeret undervandsbåde og
flyvebåde i Helsingør og i Københavnsområdet og stationsskibe p å jyllands
vestkyst, ved Skagen , Island og Færøerne. Krydseren VALKYRIEN var udsendt til de dansk-vestindiske øer 1915-1917, indtil øernes overdragelse til
USA. For at løse de mange opgaver, der stilledes flåden, ikke mindst den
omfattende neutralitetsvagttjeneste. udrustedes ikke alene det som egent-
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lig sikringsstyrke udpegede materiel af linien og reserven, men ogs å ældre
enheder tilhørende den såkaldte suppleringsstyrke. Desuden anvendtes et
antal civile skibe , del" armeredes og apteredes som inspektionsskibe .
Vagerinspektionsskibet LØVENØRN var således konstrueret til at kunne
føre 3 stk. 87 mm patron kanoner L/24, men blev under sikringsstyrke n armeret med 2 stk. 37 mm patronkanoner L/38 beregnet til minenedskydning. Foruden de til Fyr- og Vagervæsenet hørende skibe låntes i 1914 fra
Landbrugsministeriet havundersøgelsesskibet THOR, som armeredes med
l stk . 47 mm patronkanon L/50 og l stk . 37 mm revolverkanon. Som stationsskib i Lillebælt lejedes i 1915 den tidligere lystyacht, KONG
CHRISTIAN, som armeredes med 2 stk. revolverkanoner. Den afløstes i
1916 af det fra dampskibsselskabet Øresund indkøbte dampskib SALTHOLM, der udstyredes med 2 stk. 47 mm patronkanoner L/50.
I Holland indkøbtes i 1916 inspektionsskibet FENRIS (190 t), og i 1917
inspektionsskibet DIANA (260 t), som hver armeredes med 2 stk. 47 mm
patronkanoner, DIANA endvidere med l stk. 37 mm patronkanon L/28.
Disse to sødygtige skibe anskaffedes som vagtskibe i henholdsvis Køgebugt
og ved Skagen, hvor vejrforholdene specielt om vinteren ikke var egnede
for anvendelse af torpedobåde som permanente vagtskibe.
Som ovenfor anført fortsatte Orlogsværftet under krigen bygningen af
torpedobåde og undervandsbåde, og i 1917 og 1918 sattes de 2 minekraner, nr. V og VI, i vandet. Endvidere byggedes 23 flyvebåde. Bygningen af
kystforsvarsskibet NIELS IUEL blev som også tidligere anført fortsat i et af
hensyn til andre mere påkrævede arbejder ret langsomt tempo.
De mere end 70 udrustede enheder medførte en betydelig belastning af
Orlogsværftets og herunder artilleriværkstedets vedligeholdelseskapacitet.
Dertil kom behovet for moderniseringsforanstaltninger i flådens selv efter
en lille stats forhold ret forældede skibe. For artilleriets vedkommende var
der således behov for udrustning af skibene med luftværnsskyts og projektører beregnet til brug mod luftmål, installation af sværere antitorpedobådsskyts og bedre afstandsmålere til brug for ildledelsen . I denne forbindelse anskaffedes/fremstilledes under krigen:
10 stk . 75 mm patronkanoner
35 stk. 57 mm antiballonkanoner
28 stk.
8 mm rekylgeværer
Endvidere blev 2 stk. 75 mm og 14 stk. 57 mm ældre patronkanoner omdannettilantib~lonkanone~
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Følgende ældre skibsskyts solgtes til hæren:
2 stk.
4 stk.
13 stk.
20 stk.
22 stk.

21
12
87
37
8

cm
cm
mm
mm
mm

kanoner L/35
kanoner L/30
kanoner L/24
rekylkanoner
rekylmitrailleuser

De 2 stk. kruppske 21 cm kanoner, der i 1915 i krydseren VALKYRIEN
erstattedes af 2 stk. 15 cm kanoner L/50 af samme type som de i PEDER
SKRAM anvendte, var bestemt afgivet til søbefæstningen til opstilling på
det projekterede Vejrøfort. Dette projekt blev imidlertid aldrig gennemført, og de 2 stk. 21 cm kanoner opstilledes som kystbatteri på Amager i
nærheden af Kongelundsbatteriet."
Efter at der den 11/11 1918 var etableret våbenstilstand, aftrappedes sikringsstyrken. l. eskadre strøg kommando i november, og 2. eskadre afløstes
i december af en mindre vintereskadre. Sikringsstyrken ophørte den 31/03
1919 .

Afgang og tilkomst afskibe ogfartøjer
Under sikringsstyrken måtte 7 til patruljebåde omklassificerede ældre torpedobåde af vedligeholdelsesmæssige årsage r kasseres. I 1919-1920 udgik
de øvrige før 1894 byggede torpedobåde, i alt 12, samt i 1919 kanonbådene
FALSTER og LILLE BELT og panserskibet IVER HVITFELDT, der havde
henligget som materielreserve og fra 1918 havde været benævnt reservekaserneskib. I 1922 fulgte GULDBORGSUND samt minekran II og III og i
1923 krydseren VALKYRIEN, den gamle skonnert ESBERN SNARE og mineskibet HJÆLPEREN.
Da der var behov for et sødygtigt inspektionsskib primært beregnet til fiskeriinspektion og stationstjeneste ved Island og Færøerne, købte Danmark
i juni 1920 den 1300 t store britiske sloop, HMS ASPHODEL. Dette skib,
som var bygget i 1915, overtoges uden armering og fik navnet FYLLA.~H Det
bestemtes umiddelbart, at artilleriarmeringen skulle bestå af 2 stk. 12 cm
patronkanoner L/45 af Bofors konstruktion" og 2 stk. 57 mm patronkanoner L/44. Til de 12 cm kanoner, der oprindelig var tiltænkt NIELS IUEL,
rådedes over tegninger og stålemner, og kanoner og affu tager sattes i produktion . De blev imidlertid først klar i 1923, hvorfor FYLLA som en midlertidig foranstaltning armeredes med 4 stk. 57 mm patronkanoner L/44.
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Inspektionsskibet Fl'LLA . (Orl0bTSl/lIlSI'I'/).

Færdiggørelse afNÆLS lUEU '
Efter verdenskrigens afslutning med våbenstilstanden 11/11 1918 blev bygningen af NIELS IVEL beordret stoppet. Der var ikke politisk vilje til at færdigbygge et artilleriskib som det projekterede. Det overvejedes, om skibet
kunne ornkonstrueres og færdigbygges til civile formal. Ophugning var
ogs å på tale. Senere åbn ed es imidlertid mulighed for at få NIELS IVEL
bygget færdig som skoleskib eller krydser.
Man bestemte sig da for en armering bestående af 10 stk . 15 cm kanoner
samt 2 stk. 75 mm antiluftfartøjskanoner, og Søartilleriet forhørte sig hos
forskellige kanonfabrikanter om mulighederne for levering af 10-12 stk. 15
cm kanoner. Allerede 14 dage efter våbenstilstandens ikrafttræden i november 1918 kom der en forespørgsel fra Krupp, om søværnet stadig ønskede de 30,5 cm kanoner, der var kontraheret i 1914. Svaret måtte jo blive
benægtende, men fra dansk side meddeltes det samtidigt, at der muligvis
ville blive brug for 10-12 15 cm kanoner, hvis den allerede erlagte betaling
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for de 30,5 cm kanon tårne kunne indgå i betalingen. Da der imidlertid var
usikkerhed, om de sejrrige en ten temagter ville tillade Krupp at fortsætte fabrikation af krigsmateriel, blev sagen stillet i bero. I 1919 gjordes forgæves
forsøg på i USA, England og Frankrig at købe 15 cm skyts, der opfyldte de
danske krav bl.a. til det nøjagtige kaliber 14,9 cm, som hidtil var anvendt,
og til følgevisersystemet. En forespørgsel til fredskonferencen, om leverance fra Krupp var mulig, blev i november 1919 besvaret benægtende. På
dette tidspunkt havde Krupp imidlertid etableret et samarbejde med
' Bofo rs, som i oktober 1919 fra Krupp overtog omfattende ordrer fra det
hollandske forsvar. Denne aftale fulgtes i 1920 op af en tilsvarende aftale
om levering iii søværnet af 12 stk. 15 cm patronkanoner L/45 med alt tilbehør fremstillet efter kruppske tegninger og tildels af Krupps materiale.
Det lykkedes at få de i sin tid til Krupp betalte penge overført til Bofors,
hvorefter prisen kunne reduceret fra 160.000 til 140.000 kr. pr. stk.
I marts 1920 bifaldt Marineministeriet den af Orlogsværftet foresl åede
ombygning af NIELS IUEL til et krydserlignende pansret skib armeret med
10 stk . 15 cm kanoner. Derefter genoptoges arbejdet efter nye tegninger
udarbejdet af Orlogsværftet, og det var et meget forandret skib, der nu færdigbyggedes. Alt over panserdækket var af ny konstruktion, og skibet var
blevet et dæk højere. Skibbygningsmæssigt var underskroget nærlig af
samme type som i PEDER SKRAM med et vandlinie- eller sidepanser af KCpanser, der strakte sig til ca. 5 m fra stævnen, hvor det afsluttedes med en
175 mm pansertravers. Sidepanseret, der nåede fra 1 m over til 1,2 m under
vandlinien, var 195 mm tykt midtskibs aftagende til 155 mm mod stævnene.
I flugt med overkanten af sidepanseret var der lagt et 55 mm tykt panserdæk af stål. Fra pansertraversen gik dette dæk forefter fra sidepanserets underkant og buede nedefter til støtte for vædderstævnen. Sidepanseret
havde en bagklædning af 50 mm træ og 13 mm inderhud. I modsætning til
PEDER SKRAM nåede sidepanseret kun til 2 m fra agterstavnen, hvor det
afsluttedes af en 165 mm pansertravers. Under panserdækket fandtes bl.a.
maskin- og kedelrum, ammunitionsmagasiner og artillericentral. NIELS
IUEL var efter de nye tegninger overbygget fra stævn til stævn og fra borde
til borde, og foran fokkemasten gik overbygningen over i en høj bak, i hvis
agterste del skibssiden var trukket lidt ind for at give skydefrihed ret forefter for de to forreste 15 cm kanoner på sidedækket. På den agterste del af
bakken fandtes et kommandotårn bestående af et navigationstårn sammenbygget med et artilleri tårn. Artilleritårnet var delt i 2 etager. Fra udsigtssprækker i øverste etage, kunne man se hen over taget på navigationstårnet. Tårnvæggen var 170 mm tyk. Fra tårnet førte et 100 svært rør ned til
panserdækket som beskyttelse for talerør og elektriske ledninger. Fokkemasten var en ret svær trebensmast, som foroven bar et mærs, der var den
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primære ildlederstation. Artilleriarmeringen bestod af 10 stk. 15 cm patronkanoner L/45 i dæksaffutager med skjolde. De var opstillet med 2 stk.
side om side på bakken, 3 stk. på hver side på dækket og 2 stk. i diametralplanet agter, den ene på overbygning agter og den anden på agterdækket.
Kanonerne stod på helt ubeskyttede underlag 1-2 dæk over panserdækket;
men ved hver 15 cm kanon fandtes en ammunitionsophejsningsbrønd beskyttet af 16 mm stålplade. De oprindeligt planlagte 75 mm luftværnskanoner blev opgivet på grund af den høje pris, herunder udgiften til moderne,
kostbare brisantgranater med urværksbrandrør. I stedet installeredes på den
såkaldte A.L.bro agten for skorstenen 2 stk. 57 mm L/3D antiballonkanoner.
Torpedoarmeringen omfattede 2 undervandstværapparater til udskydning af
45 cm torpedoer. På trebensmastens sideben og på overbygningen agter
fandtes 4 stk. 90 cm projektører, NIELS IVEL var det først e skib i flåden med
ildledelsessystem med centraliseret sigte og med følgevisertransmission af
skuddata. Det 90 m lange og 16,3 m brede skib havde et deplacementet på
ca. 4100 t. Dets dybgang var ca. 5 m, og det kunne med sine 2 tregangsmaskiner gøre 16 knob. NIELS IVEL hejste for første gang kommando i maj 1923.
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Lov om søværnets ordning 1922
Efter afslutningen af den første verdenskrig nedsattes i Danmark kommissionen til undersøgelse og overvejelse af hærens og flådens fremtidige ordning, og i 1922 vedtoges bl.a. en ny lov om søværnets ordning." Ved denne
lov fastsattes, at flådens linie skulle bestå af:

6 orlogsskibe på tilsammen ca. 18.000 t,
24 torpedo- og undervandsbåde på tilsammen ca. 7000 t,
2 mineskibe på tilsammen ca. 1000 t og i øvrigt skibs- og fartøjsmateriel til minespærringer m.m., flyvemateriel.
Hertil kom reserven bestående af ældre skibe og fartøjer og skibe til
særlige øjemed omfattende l krydser til oversøisk fart, fiskeriinspektionsskibe, opmålingsskibe m.m. "Orlogsskibe" var valgt som en neutral betegnelse på større skibe i stedet for den af Venstre oprindelig i lovforslaget anvendte betegnelse "kryd se re"." Styrkemålene afveg ikke væsentligt fra 1909lovens; men såvel udrustnings- som nybygningskontoen reduceredes betydeligt, og de samlede udgifter til flåden blev skåret ned med ca. 25%.:14 På
personelområdet skete betydelige forandringer. Korpsene nedlagdes og
forvaltningen af deres personel flyttedes til chefen for Orlogsværftet.
Flådens underofficerer overførtes til dæksofficersstillinger svarende til
hærens officianter. De faste menige overførtes til dækskonstabler og maskinkonstabler.

3. Personel og organisation
Generalmajor F.A.H.Wagner afløstes i 1907 af generalmajor V.SJ.Raabye:l:· som
Generalinspektør for Søartilleriet. Da han åre t efter døde, tiltrådte generalmajor C.F.Holm, ~' der blev d en sidste generalinspektør, idet embedet
med søværnsloven af 1909 nedlagdes som en naturlig konsekvens af, at
Hærens tekniske Tjeneste udskiltes fra Generalinspektøren for Artilleriets
tjenesteområde og overførtes til det nyoprettede tekniske korps':" Som en
nyskabelse normeredes Artillerikorpset med godt 100 menige konstabler
med 4 års kontrakter til besættelse af nøgleposter ved artilleriet f.eks . som
skytter ved det lette skyts. For Søartil1eriets vedkommende medførte den
nye lov i øvrigt ikke umiddelbart større æ nd ringer på det organisatoriske
område. Den åbnede dog mulighed for, at Tøjmesteren også kunn e være
chef for Artillerikorpset. I 1912 udsendtes nye instrukser for chefen for
Artillerikorpset og for Tøjmesteren ." Ved sidstnævnte instruks var det fastsat, at Tøjmesteren var underlagt chefen for Orlogsværftet med hensyn til
den militære kommando samt skik og orden og med hensyn til samarbejdet
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Sotojmestn; kommandor P.E. Saaby«.

(Det KOllgr'/igr Bibliotek, Fotografisk Atelier) .

med de ham sideordnede myndigheder på værftet, samt at al korrespondance med ministeriet skulle gå gennem chefen for Orlogsværftet.
Instruksen anførte imidlertid også, at Tøjmesteren var marineministerens
tekniske konsulent på de under hans virksomhed hørende områder, og at
han udelukkende havde ledelsen af og ansvaret for den rent tekniske side
afvirksomheden. Instruksen fastslog således Tøjmesterens autoritet som artillerisagkyndig myndighed. Kaptajn P.E.Saabye, der i 1905 var udnævnt til
Tøjmester og chef for Tøjhusafdelingen , forblev i denne stilling, til han i
henhold til søværnsloven af 1922 blev chef for Søartilleriet. Undertøjmester ved Tøjhusafdelingen, premierløjtnant, fra 1909 kaptajn, C.C.
Bastrup, der 1914-1918 under sikringsstyrken var udkommanderet til sejlende tjeneste, afløstes i november 1918 af kaptajn E.M. baron
Cyldenkrone." Kaptajn T.E.Messerschmidt fortsatte som chef for Artillerikorpset til 1909, hvor han blev afløst af kommandør A.Carde, lU som bestred
denne stilling til 1913 afbrudt af udkommandoer som cheffor kystforsvarsskibene PEDER SKRAM og OLFERT FISCHER. I 1913 tiltrådte kommandør E.E.Andersell'" som chef for Artillerikorpset. Under sikringsstyrkens formering, da kommandør Andersen udkommanderecles først som
chef for SIgOLD og senere som chef for HERLUF TROLLE, beordredes
Tøjmesteren , kommanclør Saabye, til at varetage tjenesten som chef for
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Artillerikorpset. I det meste af tiden under krigen 1914-1918 var Tøjmesteren den eneste hjemmeværende officer ved Søartilleriet. I oktober
1918 fratrådte kommandør Andersen formelt stillingen som chef for
Artillerikorpset, som derefter overtoges af kommandør Saabye. Som ovenfor
nævnt var det ved 1909-loven fastsat, at Tøjmesteren samtidig kunne være
chef for Artillerikorpset.
En lov vedtaget i 1916 om ændringer i lov om søværnets ordning af 1909
medførte bl.a. visse ændringer i Artillerikorpsets sammensætning, og betegnelsen for de faste menige ændredes fra konstabler til korpsartillerister," I 1919 ophævedes den faste stamme, og de tidligere artillerihåndværkere ansattes som mekanikere imaskinkorpset.
Med søværnsloven af 1922 nedlagdes Artillerikorpset og administrationen af dets hidtidige personel af underofficerer og faste menige overførtes
til Orlogsværftet. Artillerikorpsets reglements- og uddannelsesmæssige
virksomhed overførtes til en ny skydeafdeling, der indgik i den for den hidtidige Tøjhusafdeling, arsenalet, artilleriværkstedet og laboratoriet fælles institution, som benævntes Søartilleriet. Hermed afskaffedes også den traditionsrige stillingsbetegnelse Søtøjmester/ T øj m ester. Som chef for skydeafdelingen ansattes kaptajn E. Briand de Crevecoeur, der havde været næstkommanderende ved Artillerikorpset 1918-1922.' \ De faste menige dæksfolk,
konstabler (artillerister), matroser og minematroser, overførtes til dækskonstabler af kategorierne A (artilleri), S (signal) og R (radio).
I bygningsmæssig henseende skete der for Søartilleriets vedkommende
ikke de store ændringer i perioden 1907-1923. Med sikringsstyrkens formering i august 1914 øgedes kravene til artilleriværkstedet. Der opstod behov
for anskaffelse af flere maskiner og ansættelse af flere arbejdere, hvilket
også medførte et øget pladskrav. Derfor indrettedes i vinteren 1915-1916 i
arsenalets søndre fløj det såkaldte "nye værksted". Her iværksattes fabrikation af bl.a. krigsprojektiler. Det viste sig imidlertid, at den smukke, gamle
bygning i høj grad led skade herved, og i 1923 ophørte værkstedsvirksomheden i den søndre arsenalfløj. I 1917 opførtes på taget af det egentlige artilleriværksteds sydlige flø] en tårnlignende bygning beregnet til afstandsmålerværksted. " På forskellige af Orlogsværftets bygninger opførtes under
krigen standpladser for antiballonskyts og projektører. l:.

4. Flådens svære og mellemsvære skyts
24 cm skytset

Modtagelsesprøve af de 2 stk. 24 cm kanoner L/43 M/06 til PEDER SKRAM
afholdtes hos Bofors i maj 1908. Herunder havarerede den ene kanon (nr.
7), idet bundskruens lejer blev overrevet og bundskruen kastet ud. Årsagen
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24 rm kanon L/43 1\//06 i JhyM}{II//'{/ffii/ag7' jHi Bi7lfMxl'II/WII, Holmen. (Foto: Hl'lgr' Abrahamson. 1'1'.'1).

var et abnormt højt maksimumstryk, som tilskreves den anvendte ladning
af svensk Nobel krudt, som havde været for kort i forhold til ladningsrummet. Først i november 1908 opnåedes efter flere prøveskydninger et an tageligt resultat. I mellemtiden blev den anden kanon indskudt på Amager
med en ladning på 44 kg røgfrit rørformet skydebomuldskrudt fra
Frederiksværk, som gaven begyndelseshastighed på 820 rn z'se k." 24 cm
skytset installeredes i PEDER SKRAM i 1909 i de i det foregående kapitel beskrevne drejet årne af Canets konstruktion. I forhold til de 24 cm kanoner i
SKJOLD, HERLUF TRaLLE og OLFERT FISCHER repræsenterede de 24
cm kanoner M/06 bl.a. med uafhængighed af fast ladestilling og større højderetningsfrihed nok et fremskridt. Med samme projektilsorter som i de andre
24 cm kanoner var skudhastigheden øget til 3 skud/min. og rækningen til ca.
13.400 m.
I 1908 blev HERLUF TROLLEs og OLFERT FISCHERs 24 cm kanoner i
lighed med PEDER SKRAMs forsynet med luftgennemblæsningsapparater,
der ved mekanismens åbn ing blæste luft gennem kanonerne for at forhindre
bagflamme. Samme år forsynedes HERLUF TROLLEs 24 cm skyts med mekaniske ansættere af'samme konstruktion som de i de 2 søsterskibe anvendte.
I 1909 installeredes på kanonsigternes plads på PEDER SKRAMS 24 cm
kanoner 2 stk . gyroskopsigter af system "Obry", som åre t før var indkøbt hos
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_ ingeniør von Petrovie i Wien." Disse sigter var beregnet til at muliggøre
nøjagtig affyring selv under stærk slingerage. I et gyroskop h us var der ophængt en gyro med lodret akse, som holdtes i meget hurtig rotation af en
lille elektromotor. Gyroen ville søge at holde sin akse lodret, når underlaget var i bevægelse. Gyroskopsigtet var forbundet med affyringskredsløbet,
således at dette under skibets bevægelser i søen først sluttedes, når kanonen havde den til afstanden svarende elevation. Tidligt i 1914 opgaves
imidlertid brugen af denne type sigte."
Til øvelsesbrug fandtes der som nævnt i forrige kapitel 37 mm instruktionskanoner til alle de 24 cm kanoner. For at kunne afh olde instruktionsskydning på større afstand anskaffedes i 1908-1909 fra Bofors-Gullspång 57
mm instruktionskanoner til PEDER SKRAMs 24 cm kanoner L/43 M/06.
Da der i 1909 og 1910 blev anbragt 57 mm patronkanoner L/44 på taget af
henholdsvis OLFERT FISCHERs og HERLUF TROLLEs 24 cm tårne, indrettedes disse kanoner, således at de også kunne benyttes som instruktionskanoner, idet kappen på de 57 mm kanoner ved en parallelogramforbindelse kunne kobles til 24 cm kanonernes kappe, hvorved de fulgte disse i
højderetningen. Affyringen skete ved en affyringsline. der vistes ned til
skytten i tårnet.
I 1920 anskaffedes fra Bofors endnu l stk . 24 cm kanon L/43 M/06 (flådens 24 cm nr. 8) samt en skydebaneaffutage. Anskydning og modtagelsesprøve fandt sted på Bofors skydebane i januar 1920.~" Det er denne 24 cm
kanon og affutage, der er opstillet på Bradebænken på Nyholm.

HERLUF TROLIL ....klassens 15 cm skyts
HERLUF TROLLE-klassens 15 cm kanoner virkede i følge de første generalrapporter upåklageligt. Kun deres lave ildhøjde og udsatte placering kritiseredes. Efter OLFERT FISCHERs prøvetogt i 1905 var det eksempelvis blevet påpeget, at det måtte anses for tvivlsomt, om de 15 cm kanoner kunne
betjenes i blot moderat sø i åben t farvand på grund af deres lave placering.
Under skydning fra OLFERT FISCHER i 1908 observeredes stikflamme fra
kammeret." Dette førte til, at der på OLFERT FISCHERs 15 cm kanoner
L/43 M/Ol i 1909 installeredes luftgennemblæsningsapparater af samme
type, som leveredes med PEDER SKRAMs 15 cm kanoner L/50 M/05.
Ved skydning fra OLFERT FISCHER med krigsammunition i sommeren
1909 var træfningen utilfredsstillende. Adskillige skud havde store afvigelser, faldt meget for kort og slog kolbøtter. Det konstateredes også, at projektilernes føringsbælter ofte blev helt slidt af. Årsagen antoges at være, at
felternes indsnit i bælterne ikke var dybe nok, og at bælterne var for smalle
til at modstå riffeltrykket, således at projektilerne ikke fik den fornødne rotation. Der afh old tes derfor i februar 1910 en forsøgsskydning fra OLFERT
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L/50 M/05 i krydseren \'ALKYJUA'N. (Oriogsmusert}.

FISCHER mod en skive på Tunø Knob med henblik p å at undersøge
skudsikkerheden. Dette forsøg bekræftede, at der var behov for bredere
føringsbælter. Endvidere bestem tes det, at de 1,0 mm dybe riffelgange
skulle skæres til 1,5 mm dybde."
l løbet af de følgende år viste det sig, at HERLUF TRaLLE-klassens 3 typer 15 cm kanoner blev udslidt hurtigere end ventet. Derfor anskaffedes i
1913 fra Bofors til erstatning og som reserve 1 stk. 15 cm patronkanon
L/43, 2 stk. 15 kanoner L/43 M/Ol og 2 stk . 15 cm kanoner L/50 M/05, de
sidstnævnte med affutager, Samtidig indkøbtes en skydebaneaffutage. 1 stk.
af HERLUF TROLLEs kanoner blev derefter omtuberet ved Bofors, D.v.s.
fik indlagt ny tube/kærnerør i kanonrøret. Den erstattede i 1915 en ikke
omtuberet kanon . I 1914 omtuberedes ogs å 2 stk . 15 cm kanoner L/43
M/Ol og 2 stk. L/50 M/05 , således at OLFERT FISCHER og PEDER
SKRAM fra efteråret 1914 hver kunne være armeret med 4 stk. nye eller
omtuberede 15 cm kanoner. For at formindske sliddet genindførtes i PEDER SKRAMs 15 cm kanoner L/50 M/05 i forbindelse med nyanskaffelsen
og omtuberingen rifling med voksende snoning med en stigning på 60-30
kalibre i stedet for ensformig snoning. Ved de fire tilsvarende kanoner i
OLFERT FISCHER ændredes stigningen af den voksende snoning fra 70-30
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til 52-30 kalibre." De sidste 2 kanoner fra HERLUF TRaLLE omtuberedes
først efter afslutningen af verdenskrigen . Bredden af projektilernes føringsbælter øgedes fra 15 til 32 mm. De til de 15 cm kanoner L/50 M/05
hørende granater forsynedes med 2 føringsbælter (32 og 20 mm) på grund
af disse kanoners højere begyndelseshastighed (830 m/sek.).
De 2 stk. overskydende 15 cm kanoner L/50 M/05 installeredes i 1915 i
krydseren VALKYRIEN, hvor de placeredes for og agter i diametralplanet
som erstatning for de 2 stk. kruppske 21 cm kanoner L/35. Den aldrende
krydser, der i 1912-1913 efter 10 års oplægning havde været underkastet hovedreparation, skulle efter planen have repræsenteret Danmark ved en international Flåderevy i anledning afPanamakanalens åb ning i august 1914.
Dette togt blev imidlertid opgivet på grund af krigsudsigterne.
Til alle de 15 cm kanoner og patronkanoner fandtes 37 mm instruktionskanoner. Til PEDER SKRAMs 15 cm kanoner L/50 M/05 anskaffedes i
1907-19084 stk . 47 mm instruktionskanoner fra Bofors-Gullspång. Tilsvarende instruktionskanoner anskaffedes i 1912 til HERLUF TROLLEs og
OLFERT FISCHERs 15 cm skyts?'
NÆLS ton» 15 C/Il patronkanoner
Aftalen i 1920 med Aktiebolaget Bofors - og Krupp - førte til, at Bofors til
Danmark leverede 12 stk . 15 cm patronkanoner L/45 af Krupps konstruktion og delvis fremstillet af emner leveret af Krupp. De 12 kanoner, der i
fortsættelse af HERLUF TROLLEs 15 cm patronkanoner L/43 nummereredes nr. 6-17, blev i 1922 prøveskudt på Bofors skydeplads." I løbet af foråre t 1923 installeredes nr. 6-15 om bord i NIELS IUEL. Begyndelseshastigheden var 875 m/sek. Skudhastigheden var ca. 5 skud/min .
Den 15 cm patronkanon L/45 var af smedet og hærdet digelstål tilsat nikkel. Kanonen bestod af et kærnerør, som på godt 2/3 af sin længde bagfra
var omlagt med en mantel, der bagtil bar et påskruet stødbundstykke. Løbet
var riflet med 48 højresnoede riffelgange med ensformig snoning svarende
til en stigning på 30 kalibre. Mekanismen bestod af en vandret kile med udtræk til højre. Kilen var håndbetjent og åbnedes og lukkedes med en manøvrearm med håndtag. Ved ladning af den delte ammunition brugtes til
projektilets ansætning en almindelig sætter, medens patronhylsteret indførtes ved hånd. Påtænding skete ved hjælp af en fjederpåvirket slagdorn .
Affutagen bestod af kappe, gaffelpivot og sokkel. På kappens forende var
anbragt en 20 mm tyk stålplade, der lukkede for udskæringen i skjoldets
frontplade. På kappens højre side fandtes følgevisermodtager for opsatshøjde
og på venstre side følgevisermodtager for sideforskydning. På begge siders sigteanordning var der anbragt et justerapparat for nedgang i begyndelseshastighed (Vo). Sigtekikkerteme var pankratiske kikkerter med forstørrelse
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15 cm /Jalmll/wllolll'I" lil NIELS IUEL /Ifl Bojars[abrikken. (SAAB Bofors .'lU/J/JO 1'1 A.B.).

5-15 gange. Rekylbremsen var en progressiv, hydraulisk bremse, der tillige
virkede som fremløbsbremse. Frembringerapparatet bestod af 2 fjedersystemer anbragt på begge sider af bremsecylinderen bestående af 2 sæt
~jedre og hvert sæt af 3 inden i hinanden anbragte skruefjedre. På hver side
af affutagen faneltes 2 h ånelhjul. Normalt rettedes kanonen i højden fra
højre og i siden fra venstre side. Ved omkobling i højde- og sideretningsapparatet kunne kanonen imidlertid bringes til at rettes i både højde og side
fra en side. Højde- og sideretterne var placeret på sæder på henholdsvis
højre og venstre side. Ud for højderetterens plads fandtes en e1evationsinelikator. Ud for sideretterens plads fandtes en grov/fin følgevisermodtager
for sideretning. Affyring kunne lokalt finde steel fra begge sider af kanonen
enten ved mekanisk aftræk ved venstre h åndhjul eller som elektromagnetisk affyring fra højre h åndhjul. På kanonens højre side fandtes endvidere
affyringsomskifter, klarlampeafsender og belysningsdæmper. Det 4550 kg
tunge, bagtil åb ne skjold havde til forkant en godstykkelsen på 50 mm og
på siderne 20 mm . Skjolelet bar indvendigt arme for højde- og sieleretternes
sæder. Der faneltes en elektrisk drevet elevator for hver kanon om bord.
Elevatorens ydeevne var 6 skud pr. minut.
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15 cm patronkanon L /45 . (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TkI).

Til den 15 cm patronkanon L/45 hørte det sædvanlige øvelsesmaterie1 i
form af 37 mm instruktionskanon, ladeøvelsesapparat og sigteøvelsesapparat (dotter). Fra 1924 ombyggedes endvidere 47 mm patronkanoner L/44
til instruktionskanoner til NIELS IDEL. Kanonbesætningen var på 10
mand samt 4 mand i magasinet.

5. Antitorpedobåds- og torpedobådsskytset
57 mm patronkanonerne
I anledning af klager over vanskelighederne ved at begene de nye halvautomatiske mekanismer ved 57 og 47 mm skytset blev der efter forslag fra
værftskommissionen fremstillet nye beslag og håndtag, som muliggjorde at
kanonerne også kunne begenes med håndkraft.":' Endvidere pålagde Marineministeriet chefen for panserskibet IVER HVITFELDT efter togtet i 1907
at indsende særlig rapport om de halvautomatiske kanoners funktionering.
IVER HVITFELDT var dette år ble vet armeret med 10 stk. 57 mm halvautomatiske patronkanoner L/44, som viste sig at funktionere godt." Den i
1906 påbegyndte ombygning af de ældre 57 mm patronkanoner til halvautomatisk funktionering og affutagernes udskiftning med rekylaffutager
samt indførelse af kikkertsigter til dette skyts fortsattes derfor i perioden
1907-1912, hvorved flådens beholdning afhalvautomatiske 57 mm kanoner
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patronkanon L/55. (Fa/o; Helge Abmhamson, 'FM ),

kom op på i alt 44 stk. Med de forventede øgede kampafstande afskaffedes i
1908 skjoldene til det lettere an titorpedobådsskyts fra 57 mm og nedefter,
idet skjoldene hæmmede kanon betjeningen. Disse skjolde var oprindelig
indført for at beskytte betjeningsmandskabet mod beskydning af maskinskyts. Undtaget fra denne bestemmelse var dog krydserne med den begrundelse, at de 57 mm kanoner udgjorde en væsentlig del af disse skibes
armering." I 1916 reglementeredes de 57 mm patronkanoner med 37 mm
instruktionskanoner."
75 mm antitorpedob ådskanoner
Den 57 mm patron kanon havde fra sin fremkomst i begyndelsen af 1880erne
i henved 20 år været det typiske antitorpedobådsvåben i de fleste mariner.
Da torpedojagerne (destroyers) dukkede op i midten af 1890erne, indførte
den britiske marine 76 mm (3 inch) skyts til bekæmpelse af angribere af
denne art." Med udviklingen af torpedoer med skudafstand p å op til
mindst 2.000 m og torpedobådenes voksende størrelse øgedes kravene til
antitorpedobådsskytset i almindelighed, og det erkendtes også her i landet,
at der var behov for skyts af større kaliber end de hidtil anvendte 47 og 57
mm kanoner. Marineministeriet havde derfor i juli 1904 bestemt, at det
projekterede panserskib, PEDER SKRAM, skulle armeres med 8 stk. 75 mm
patronkanoner L/50 og 8 stk. 47 mm patronkanoner L/50 i stedet for de
oprindelig fastsatte 10 stk . 57 mm og 6 stk. 47 mm, der svarede til OLFERT
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75 mm patronkanon L/55. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TiH).

FISCHERs antitorpedobådsarmering. Det overvejedes at vælge den 75 mm
patronkanon L/50 af Lomholts konstruktion, som på det tidspunkt var under fremstilling til brug ved søbefæstningen; men den blev anset for at være
for tung til skibsbrug og havde ikke halvautomatisk mekanisme. Derfor
fremsatte Søartilleriet (Orlogsværftets Tøjhusafdeling) forslag til en halvautomatisk 75 mm patronkanon med en lodret kilernekanisme, der så nært
som muligt var i overensstemmelse med mekanismerne til flådens 57 og 47
mm halvautomatiske patronkanoner. I efteråret 1904 foretoges de indledende arbejder med denne skytsrype. der var konstrueret af Undertøjrriester, premierløjtnant Bastrup. Med en kanonvægt på 900 kg tilstræbtes det
at opnå en begyndelseshastighed på ca. 850 m/sek. for et 6 kg tungt projektil med et maksimunstryk af ikke over 2500 atm. Det viste sig, at dette
bedst kunne opnås ved at gøre kanonen 55 kalibre lang. " I slutningen af
1906 påbegyndtes fremstillingen af den første 75 mm patronkanon L/55.
Kanonen fabrikeredes på hærens tøjhusværksteder og affutagen på artilleriværkstedet." Forsøgsskydning og ladningsbestemmelse med 75 mm patronkanon nr. l indledtes på Amager i august 1907, og fortsattes i 1908. Den
24/04 1909 opnåedes ved prøve i hurtigskydning en skudhastighed på 14
skud/ min ut. fi~
75 mm patronkanoner L/55 nr. 2-12 leveredes i 1909. 10 stk. af disse installeredes i PEDER SKRAM, hvor de placeredes med 4 stk. i hver side på
overbygningen over kasematterne og 2 stk. på 24 cm tårnenes tag. I 1910
modtoges yderligere 2 stk. som hovedarmering i mineskibet LOSSEN.
Disse første 14 stk. benævntes M/07.
I 1912-1913 anskaffedes til krydseren VALKYRIEN 6 stk. af en noget ændret type benævnt M/12 som erstatning for de 6 stk. kruppske 15 cm kano-
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L/30 M/lO. (F% : Helg/' Abrahamsou, TM ).

ner L/35 M/88. 2 af VALKYRIENs 75 mm patronkanoner L/55 udl åntes
under verdenskrigen i en periode til Borgsted batteri. Under denne krig
ønskedes ogs å kystforsvarsskibene HERLUF TROLLEs og OLFERT
FISCHERs antitorpedobådsarmering moderniseret ved udskiftning af 57
mm patronkanoner med 75 mm patronkanoner L/55. OLFERT FISCHER
armeredes fra 1914 med 4 og senere med 6 stk, medens HERLUF TRaLLE
først i vinteren 1917-1918 fik 4 stk. Hertil anvendtes LOSSENs 2 stk. samt
de 2 reservekanoner M/07 og senere, som en midlertidig foranstaltning,
VALKYRIENs 6 stk. 75 mm patronkanoner. Med anskaffelsen af l stk. i 1917
og 9 stk. i 1919 nåede antallet op på i alt 28 stk., idet 2 af PEDER SKRAMs
kanoner med tilhørende affutager i mellemtiden var ombygget til 75 mm
antiballonkanoner (A.B.K.). HERLUF TRaLLE kunne derefter også armeres med 6 stk ." Den 75 mm patronkanon L/55 fandt anvendelse i flåden
helt frem til 1949 .

75m11l torpedob ådskanoner
Med bygningen i 1911 af de ca. 250 t store torpedobåde af TUMLEREN- og
S0RlDDEREN-klasserne øgedes torpedobådsarmeringen til 2 stk. 75 mm
patronkanoner L/3D, hvilket efter datidens forhold var en tidssvarende og
ganske anseelig armering. Til sammenligning kan anføres, at de 650 t store
tyske torpedobådsjagere var armeret med 2 stk . 88 mm kanoner. I 1914
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armeredes de 3 noget mindre torpedobåde af HVALROSSEN-klassen hver
med l stk. 75 kanon af samme type. Den 75 mm patronkanon L/3D var konstrueret ved Søartilleriet (Tøjhusafdelingen) og benævntes M/lO. Kanonerne fremstilledes p å hærens tøjhusværksteder, affutagerne på Søartilleriets
artilleriværksted. Til den korte kanon anvendtes samme mekanisme som
ved den 75 mm patronkanon L/55; men det nye kanonsystem udmærkede
sig ved stærkt reduceret vægt og mindre påvirkning af underlaget. I alt anskaffedes i 1912 og 1914 17 stk. 75 mm patronkanoner L/3D M/lO.
Øvelsesmatenel til de 75 mm patronkanoner
Til uddannelsesbrug fandtes der til alt 75 mm skytset 8 mm instruktionsgeværer, 37 mm instruktionskanoner, ladeøvelsesapparater og sigteøvelsesapparater (dotter). Til brug ved indøvelsen af betjeningen af den 75 mm patronkanon L/3D installeredes ijanuar 1913 i kanonhuset på Dokøen en bevægelig platform, hvor der foruden l stk. 75 mm patronkanon L/3D ogs å
anbragtes et salongevær til brug ved sigte og aftræksøvelser i stedet for en
dotter. Opstillingen blev taget i brug i samme m åned."
Konstruktionsdata for de 75 mm patronkanoner
De 75 mm kanoner bestod alle af et kærnerør af smedet og hærdet stål, der
udvendig bagtil på nærligt den halve længde var omlagt med en man tel.
Denne dannede bag kærnerørets afslutning stødbundstykket med det lodrette kilehul og det vandrette ladehul. Den halvautomatiske kilemekanisme
funktionerede helt på samme m åde som mekanismen til den 57 mm patronkanon. På undersiden bar mantelen en arm, hvortil den hydrauliske,
progressive rekyl bremse var befæstet.
På den 75 mm patronkanon L/55 var mekanismens bevægeorganer anbragt på kanonens højre side. Kærnerøret endte fortil i et fremspringende
hoved. Løbet var riflet med 28 højresnoede riffelgange med ensformig snoning med en stigning på 30 kalibre. Der opnåedes en be gyndelseshastighed
på 790 m /sek. Den 75 mm patronkanon L/55 M/07 adskilte sig oprindelig
fra M/12 ved udkasternes konstruktion. Dette ændredes imidlertid således,
at de to modeller i denne henseende blev ens. Bortset fra at der på M/07
ovenpå mantelen lige foran kiIehullet var anbragt et beslag for frembringerapparatet, var det derefter kun affutagerne, der var forskellige.
Den 75 mm patronkanon L/3D afveg fra L/55 ved den kortere løblængde, og ved at kærnerøret ikke endte fortil i et hoved, men blot var svagt
konisk ved mundingen. Mekanismens bevægeorganer var placeret p å
stødbundstykkets venstre side. De 28 ensformigt snoede riffelgange havde
en stigning på 25 kalibre. Begyndelseshastigheden var 550 m /sek.
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7511/11/ patronkanon L/3D M/10. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TiVI).

75 mm patronkanonernes aJfuleJing

De 75 mm patron kanoner var alle placeret i enmandsrettede kappeaffutager beregnet til en stående skytte . En affutage bestod af en kappe, hvori kanonen var anbragt, en gaffelpivot, hvori kanon og kappe bevægedes i højden, og en fastst ående sokkel, hvori pivoten kunne drejes i siden.
På affutagerne til de 75 mm patronkanoner L/55 var kappen en st ålcylinder, hvis overside var bortskåret på den bagerste del og erstattet med en let
stålskærm for at reduceree vægten. Den hydrauliske, progressive rekylbremse var anbragt under og fjederfrembringerapparatet ovenpå kappen.
Højderetningsapparatet med h åndhjul for skytten var placeret på venstre
side, hvor der ogs å var anbragt en let, lodret skærm, som skulle holde skytten fri af kanonen under rekyl og fremløb. Der fandtes ikke noget sideretningsapparat. Kanonen rettedes i siden af skytten, der støttede sig til en
skulderkrykke. Aftræk foretoges ved hjælp af et pistolgreb anbragt på højderetningstandbuen. Sigtemidlet var primært en kort pankratisk sigtekikkert (forstørrelse 3,3-10 gange) med falk og kærv som reserve. Forskellen
mellem M/07 og M/12 bestod hovedsagelig i den noget forskellige konstruktion af rekylbremse og frembringerapparat samt i sigtemidlernes og
aftrækkerapparatets indretning. Det overvejedes en overgang at forsyne de
75 mm affutager med skjolde; men dette blev opgivet på grund af vægtforholdene i PEDER SKRAM."-'
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På affutagerne til de 75 mm patronkanoner 1.../30 var kappen en foroven
halv åben cylinder, som fortil og bagtil var lukket med en bøjle, der dannede et lukket leje for kanonen. For så godt som muligt at beskytte kanonen mod søvand 0.1. var kappen lukket med en let skærm af jernblik, og
desuden var hele forstykket indesluttet i et hylster af jernblik. For at begrænse påvirkningen på underlaget havde den 75 mm patronkanon 1.../30
et i sammenligning med den L/55 et langt rekyl, 600 mod 385 mm. Den
progressive rekylbremse med inclbygget frembringerfjeder var anbragt under kappen. Højderetningsapparatet med håndhjul samt beskyttelsesskærmen for skytten var placeret på højre side af gaffelpivoten. Som sigtemiddel
anvendtes primært en kort sigtekikkert (forstørrelse 2,8 gange) og som re serve falk og kærv.
12 cm patronkanoner L/45
De 12 cm patronkanoner 1.../45, der i 1917 var tiltænkt NIELS IDEL som antitorpedob ådsarmering, henregnes i dette kapitel fremdeles til antitorpedobådsskytset. Efter at tegninger og emner til 2 kanoner var modtaget fra
Bofors, påbegyndtes i 1918 fabrikationen af affutager på artilleriværkstedet,"
Dette arbejde blev imidlertid indstillet samtidig med, at Orlogsværftets bygning af NIELS IUEL blev beordret stoppet efter våbenstilstanden i november 1918. I august 1920 bestemte Marineministeriet, at der skulle fremstilles
2 stk. 12 cm patronkanoner 1.../45 med tilhørende affutager til inspektionsskibet FYLLA, der netop var hjemkommet fra England." Arbejdet blev
genoptaget, idet affutagerne forfærdigedes på artilleriværkstedet. medens
kanonerne fremstilledes af hærens tøj h usværksteder, De blev prøveskudt
på Amager i august 1923'" og installeredes kort efter i FYLLA, hvor de placeredes i diametralplanet for og agter. Begyndelseshastigheden var 770
m / sek . Skudhastigheden opgives i Søartilleriets årlige oversigter over det
vigtigste artillerimateriel til flådens krigsudrustning til ca . 5 skucl/min, hvilket forekommer lavt i betragtning af, at der anvendtes enhedsammunition,
og at mekanismen var halvautomatisk.
Kanonen var af hærdet, usmedet martinstål med tilsat nikkel. Den bestod
af et kærnerør, der udvendigt på den største længde var cylindrisk afdrejet.
Den forreste del var konisk afdrejet og endte i et hoved. Om den cylindriske del var der med spænding lagt et lag mantler. Den bagerste mantel
ragede ud over rørets bagende og dannede her et firkantet stødbundstykke. Løbet var riflet med 36 højresnoede riffelgange , der havde voksende snoning svarende til en stigning på 50-30 kalibre. Mekanismen bestod af en vandret kile med udtræk til højre. Kilens åb n ing og lukning
kunne ske enten ved h åndkraft eller ved halvautomatisk funktionering.
Påtændingen skete ved en fjederbelastet slagdorn .
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12 cm patronkanon L/45. (71'fS/H'f af Kirsten Yde-Anders en, TM) .

Affutagen var en normal gaffelpivotkappeaffutage. Den hydrauliske rekylbremse var anbragt under kappen og fjederfrembringerapparatet på kappens overkant. Kanonen kunne rettes i højden og i siden fra begge sider;
men normalt rettedes den i højden fra venstre og i siden fra højre side. På
siderne var anbragt sæder og fodstykker for højderetteren og sideretteren.
Affyring kunne finde sted fra begge sider ved elektromagnetisk aftræk. Som
reserve fandtes på venstre side et håndgreb for mekanisk aftræk. Sigtemidlerne var pankratiske sigtekikkerter med forstørrelse 4-20 gange.

6. Luftværnsskyts
Aller en ny trussel

Med introduktionen af balloner, luftskibe og fastvingede luftfartøjer i søkrigsførelsen opstod del- under den første verdenskrig et behov for luftværnsskyts til skibene. Inspireret af den tyske greve Zeppelin, der i 1906 havde
forudset, at styrbare luftfartøjer meget vel kunne komme til at spille en betydningsfuld rolle i fremtidige krige, var Krupp gået i gang med at udvikle
skyts og ammunition beregnet til bekæmpelse af disse nye krigsmidler.
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Allerede i 1870 ha vde fabrikken fremstillet en 4 cm antiballonkanon beregnet til beskydning af de fra Paris opsendte balloner. Dette skyts egnede sig
imidlertid ikke til bekæmpelse af andre typer luftfartøjer. Derfor måtte der
udvikles nye konstruktioner tilpasset disse nye luftfartøjstyper. På den internationale luftfartøjsudstilling i 1909 i Frankfurt kunne Krupp fremvise motoriseret luftværnsskyts med halvautomatisk kilernekanisme, 360 " sideretningsfrihed og 75" højderetningsfrihed. Til skibsbrug konstruerede Krupp
en 10,5 cm luftværnskanon L/35 i pivotaffutage. Der fremstilledes hertil ammunition med brandrør, der var så følsomme , at de ville bringe en granat
til sprængning ved anslag mod ballondug." Det blev imidlertid den 8,8 cm
Flugabwehrkanone (Flak) L/45, der blev den tyske flådes vigtigste luftværnsskyts under den første verdenskrig. I den britiske flåde indførtes 3
inch (76 mm) luftværnsskyts. Ved Orlogsværftets Tøjhusafdeling indledtes i
det første krigsår arbejdet med at konstruere luftværnsskyts eller antiballonskyts, som det den gang benævntes.
Krau tillujtværnsskyts ,II
Luftværnsskyts måtte være let bevægeligt i siden og højden og have stor elevationsfrihed. Også til sigtemidlerne stilledes særlige krav. Medens man ved
skydning fra skib mod sømål ikke behøvede at tage hensyn til det tilstræbte
træfpunkts højdevinkel (vinklen mellem sigtelinien og horisontalplanet) ,
da denne altid var lille, blev forholdet et andet, når målet var et luftfartøj,
hvor højdevinklen kunne vokse til 90". De almindelige sigternidler var baseret på, at elevationen var vinklen mellem kærnelinien og horisontalplanet;
men da kærnelinien uanset afstanden skulle pege lige på målet, når dettes
højdevinkel var 90", så måtte elevationen over målet (opsats-/visirhøjden)
svarende til en vis afstand variere fra sin fulde værdi, når højdevinklen var
lille, d.v.s. under IO-IS", og til O", når højdevinklen var 90". For at løse dette
problem krævedes specielle sigte- eller hjælpemidler. Endvidere måtte der
ved sigtemidlernes konstruktion tages hensyn til luftfartøjers fart, der i 1916
kunne være op til 70 knob.
57 og 75 mm antiballonkanoner til de større skibe
Til den 57 mm patronkanon L/44 og den 75 mm patronkanon L/55 byggedes på artilleriværkstedet nye gaffelpivotaffutager med stor højderetningsfrihed (-7" - +70") og delt højde- og sideretning konstrueret til skydning
mod luftrnål. Disse skytssystemer, der benævntes 75 mm antiballonkanon
L/55 og 57 mm antiballonkanon L/44, var primært beregnet til kystforsvarsskibene og krydserne. Affutagerne til de 2 typer skyts var af nærlig
samme konstruktion. Ved begge typer var kanonens kappe på undersiden
støbt i et med cylinderen til den hydrauliske, progressive rekylbremse.
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75 mm antiballonkanon L/55 til PEDER SKRAkI. (Tegnet af Kirsien Yde-Andersen, Tivl}.

Frembringerapparatet var på 75 mm affutagen anbragt ovenpå kappen og
bestod af 3 ved siden af hinanden liggende skruefjedre indesluttet i et fjederhus. På 57 mm affutagen var frembringerapparatet en i bremsecylinderen indlagt skruefjeder. Frembringerfjedrenes begyndelsesspænding var så
stor, at kanonerne kunne holdes fremme i skudstillingen under alle højderetninger. På venstre og højre side af kanonen fandtes sæder for højde- og
for sideretteren. Højderetningsapparatet med håndhjul var anbragt på kanonens venstre side, sideretningsapparatet med h åndhjul på højre side.
Aftrækket skete fra et h åndtag ved højderetningsapparatet. Sigtemidlerne
var primært pankratiske vinkelsigtekikkerter (forstørrelse 2,5-7,5 gange).
Sigtets opsatstromle havde flere opsatsinddelinger svarende til forskellige
højdevinkler og en bevægelig viser, der angav den opsatsinddeling, der svarede til højdevinklen. Der kunne indstilles siderettelser til sigtet på op til
100 tusindedele til hver side.
I første omgang fremstilledes l stk. 75 mm antiballonkanon L/55 og 2
stk . 57 mm antiballonkanoner L/44, og der konstrueredes et særligt følsomt brandrør til antiballongranater. Ved skydning mod luftmål benyttedes
til den 75 mm antiballonkanon øvelsesdrivladning, idet fuld krigsladning
ikke måtte benyttes ved elevationer over 20·. Ved skydning med 75 mm antiballongranater var begyndelseshastigheden derfor kun 515 m /sek. Første
prøveskydning med dette skyts afholdtes i august 1915. 3 uger senere demonstreredes de 3 antiballonkanoner for repræsentanter for Marineministeriet m.fl.' Der produceredes derefter yderligere l stk. 75 mm antiballon-
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57 mm anliballonkanon 1-/44 iVI/15. (Fa/o: Hrlge Abraha msen, TiVI).

kanon L/55, og de 2 kanoner installeredes i PEDER SKRAM i henholdsvis
november 1915 og marts 1916. De anbragtes på taget af 24 cm tårnene,
hvor der indtil da havde været anbragt 2 stk . 75 mm patronkanoner L/55.
Kanonbesætningen bestod af 4 mand.
Samtidig iværksattes produktion af 57 mm antiballonkanoner L/44. I alt
fremstilledes fra 1915 til 1919 14 stk. De 2 første installeredes i OLFERT
FISCHER i 1915 og de 2 næste i HERLUF TRaLLE i 1916. I de to kystforsvarsskibe placeredes antiballonkanonerne på taget af 24 cm tårnene, hvor
de erstattede 57 mm patronkanoner L/44. Antiballonkanonerne indrettedes til ligesom patronkanonerne at kunne anvendes som instruktionskanoner for de 24 cm kanoner. Af de efterfølgende 57 mm antiballonkanoner
L /44 opstilledes i løbet af 19164 stk. tilluftforsvar af Holmen. 1 stk. placeredes på taget af søværnets kaserne, 1 stk. på kedelsmedien, 1 stk. på Arsenaløen og 1 stk. på luftrnarinestationen." Endvidere bestemte Marineministeriet
i november 1917, at krydserne GEISER og HEIMDAL hver ved passende lejlighed skulle udrustes med 1-2 stk."
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57/11/11 antiballonkanon L/JO til torprdo-og undrmandsb åde. (Foto; fir/gi' Abrnhamson, TiVI).

57 mm anuballonkanoner til torpedob åde og undervandsb åde

I 1915 konstrueredes ved Søartilleriet (Tøjhusafdelingen) en ny 57 mm antiballonkanon L/30 med dertil hørende affutage. Kanonen fabrikeredes på
hærens tøjhusværksted, affutagen på artilleriværkstedet på Holmen. Anskydning og affutageprøve af første kanon (n r. l) afholdtes på Amager i november 1916. I december samme år afholdtes hurtigskydning med denne kanon. Der afgaves 18 skud på 60 sekunder." I alt fremstilledes i perioden 1916192040 stk. 57 mm antiballonkanoner L/30 som betegnedes M/15. Disse kanoner var først og fremmest beregnet til de 10 nye torpedobåde af SPRINGEREN-klassen, der søsattes 1916-1919 og hver armeredes med 2 stk. opstillet for og agter, samt til de 5 undervandsbåde af ÆGIR-klassen (B-klassen) og de 3 af ROTA-klassen (C-klassen), der hver armeredes med l stk.
Endvidere installeredes 2 stk. i GR0NSUND, der i 1917 var ombygget til
depotskib for undervandsbåde.
Den 57 mm antibaIlonkanon L/30 afveg fra den 57 mm patronkanon
L/55 ved den kortere løblængde og ved, at mekanismens bevægeorganer
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nderuan dsbrid af Bs eller Cklassen . (Orlogsmuseet).

var placeret på stødbundstykkets venstre side. De 24 riffelgange havde voksende snoning med en stigning på 40-25 kalibre. Ved skydning med antiballongranat var begyndelseshastigheden 550 m /sek. Kilemekanismerne
på torpedobådenes kanoner (nr. 1-12,22-31 og 36-40) var indrettet til halvautomatisk funktionering, medens undervandsbådenes kanoner (nr. 13-21
og 32-35) havde mekanismer, der alene var h åndbetjente. Ved kanonerne i
undervandsbådene var der taget særligt hensyn til, at de stod helt i vand under neddykning. Kanon og mekanisme med undtagelse af løbet var forkobret og derefter forniklet. Om drejepunkterne var der lagt metalbøsninger,
og ved flere af mekanismens dele var anvendt fosforbronze.
Affutagen var en enmandsrettet gaffelpivotaffutage. Gaffelpivotens arme
var bøjet bagud og gav kanonen en højderetningsfrihed på -7" - +70" svarende til de andre antiballonkanoner. Den progressive, hydrauliske rekylbremse var placeret på kappens overside. Frembringerapparatet var en
kraftig skruefjeder, der var anbragt om rekylbremsens stempelstang. Kanonen rettedes af skytten ved hjælp af 2 krykker, gaffelkrykken og kappekrykken. Gaffelkrykken anvendtes til baksning af kanonen, idet skytten hvilede
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sin venstre skulder mod krykken, der bar en bagudvendende arm, som skytten holdt under sin venstre arm . Kappekrykken. der benyttedes til retning
af kanonen i højden, betjentes af skytten med venstre hånd. Den var med
henblik på betjening af kanonen under større eller mindre elevationer udformet med 3 h åndtag, hvoraf de 2 var forsynet med aftræk. Affutagen var
udstyret med 2 buebrernser, der fastholdt kanonen i højden under rekylen.
Sigtemidlet var en pankratisk kikkert af samme type som den ved den 57
mm antiballonkanon L/44 anvendte. Ved de 57 mm antiballonkanoner
L /30 benyttedes en opsatstromle med en enkelt opsatsinddeling, idet sigtet
var således indrettet, at efterhånden som kanonen eleveredes, formindskedes elevationen over målet netop i det rette forhold, således at elevationen
over målet ville blive O·, når højdevinklen blev 90 ·, ligegyldig hvilken opsatshøjde der var indstillet. På en anden tromle kunne der ogs å ved denne
skytstype indstilles rettelser i siden til sigtet på op til 100 tusindedele.

8 mm rekylgroærer
1 eskadren 1913 blev der medgivet torpedobåden S0RIDDEREN l stk. 8 mm
rekylgevær M /03 på prøve. Det fremgår af eskadrens generalrapport, at
dette rekylgevær havde funktioneret godt, og at træfningen havde været tilfredsstilende. Efter torpedobådschefens opfattelse ville dette våben i ikke
ringe grad øge bådens defensive egenskaber og lette dens optræden overfor aeroplaner og undervandsbådsperiskoper m.m. Eskadrechefen anbefalede, at der medgaves hver af torpedobådene 2 stk. rekylgeværer.';'
Fra hærens geværfabrik anskaffedes i begyndelsen af 1915 9 stk, der fordeltes til de 6 torpedobåde af TUMLEREN-/S0RIDDEREn-klasserne samt
de 3 både af HVALROSSEN-klassen .'" For at opnå skydefrihed horisonten
rundt var der til Iwer båd behov for 2 affuteringer. Der fremstilledes derfor
på artilleriværkstedet 18 stk. gaffelpivoter og søjler, " som benævntes M ilS. 1
løbet af sommeren 1915 foretog Søartilleriet sit første indkøb hos Dansk
Rekylriffel Syndikat, idet der anskaffedes l stk. 8 mm rekylgevær til torpedobåden ORMEN.'" Under krydseren VALKYRIENs ophold som stationsskib
ved de vestindiske øer var der medgivet 6 stk., som var lånt fra hæren. 1
1916 anskaffedes 13 stk., som bl.a. anvendtes til armering af nogle af de 6
undervandsbåde af HAVMANDEN-klassen (A-klassen), der indtil da havde
været helt uden artilleriarmering. 1 alt anskaffedes frem til 1919 38 stk. 8
mm rekylgeværer M /03, og fra 1920 var hver af de 6 undervandsbåde armeret med 2 stk. rekylgeværer.
Tilbage i 1883 havde den daværende kaptajn, senere generalmajor og
krigsminister, W.H.O.Madsen og rustmester J.A.N.Rasmussen (1838-1912,
1902 navneforandring til Bjarnov) konstrueret et 8 mm rekylgevær, som i
virkeligheden var et selvladegevær, der til mekanismens funktionering ud-
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B mm Madsen rel!ylgl'f}ær LIBOMI 03. (Foto: Hl'lge Abrahamson, Ti\tI).

nyttede rekylen . Såvel ved Hærens tekniske Korps som ved det i 1896 oprettede Dansk Rekylriffe l Syndikat arbejdedes de r på en videre udvikling af rekylgeværet til et fuldautomatisk våben. Denne udvikling førte i 1902 til det 8
mm såkaldte Madsen rekylgevær eller "Dansk Gevær-Mitrailleuse M.1902 ".'!1
1903 indførtes det i hæren til rytteriet og artilleriet under betegnelsen 8
mm rekylgevær M/03. I 1915 indførtes det også i fodfolket i en let modificeret udgave betegnet M/1903/14.
Det 8 mm rekylgevær M/03 vejede 9,5 kg og havde en begyndelseshastighed på ca. 700 m /sek. Skudhastigheden var 550 skud/min. Rekylgeværet
bestod af en fast del og en bevægelige del. Den faste del omfattede overrøret, der på hele sin længde omsluttede piben, låserammen , der afgav styr
for låsestolen under rekyl og fremløb og leje for en del af mekanismen, samt
aftrækkerblikket og skæftet, hvori aftrækkermekanismen, rekylfjederen og
den øvrige del af mekanismen var anbragt. Den bevægelige del bestod af piben, låsestolen og det i denne indesluttede og for Madsenvåbnene så karakteristiske bundstykke, der under rekyl og fremløb styredes af en bundstykkesporplade. Aftrækkermekanismen var således indrettet, at der kunne
skydes automatisk skydning eller enkeltskud. Piben var forsynet med 6 høj resnoede riffelgange med ensformig snoning og en stigning på 38 kalibre.
Ammunitionstilførslen foregik fra et buemagasin M/03, der kunne rumme
20 patroner. Sigtemidlet var korn (falk) og visir med kærv, der kunne indstilles for afstande op til 1200 m. Ved beskydning af luftfartøjer måltes af-
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standen til m ålet og dets højdevinkel, hvorefter der af en tabel kunne udtages den til disse størrelser svarende visirindstilling. For i siden at kunne tage
højde for luftmålets fart var der indføn særlige rivesigtekorn. De bestod af
en med 8 tænder forsynet plade, som kunne anbringes på rekylgeværets
korn vinkelret på våbnets længdeakse.

7. Trotyl
Trotyl eller Trinitrotoluol (TNT) havde været fremstillet fra omkring 1863,
men vandt først fra begyndelsen af det 20 . årh u n d red e indpas som sprængladning i granater, da det lykkedes de tyske sprængstoffabrikker - i første
række Dynamit A.G. i Hamburg og A.G . Carbonit i nærheden af Køln - at
fremstille trotyl i ren tilstand."
Trotyl fremstilles ved nitrering af toluol, der er et af stenkulsgærens destillater. Nitreringen foregår i tre tempi ved forskellige, efterhånden stigende temperaturer og syrekoncentrationer. Herved dannes først mononitrotoluol, derefter dinitrotoluol og endelig trinitrotoluol, som ved nitreringens slutning er flydende (smeltepunkt ca . 80 °), således at den kan tappes
over i et vaske kar. Her udvaskes den for syre. Trinitrotoluolen, som synker
til bunds i vaske karret, tappes ud på bakker, hvor den ved afkøling størkner.
Den kaldes da r åtrotyl, der er et rødbrunt, storkrystallinsk stof. Råtrotylen
ornkrystalliseres ved opløsning i alkohol, og den/ed fjernes den sidste rest af
syre i trotylen , som i tør tilstand er et bleggult, fint krystallinsk pulver. Trotyl
er ikke så giftig som pikrinsyre og er ikke som flere andre sprængstoffer
helt så tilbøjelig til at eksplodere, når større mængder af den antændes og
forbrænder. Den frembyder ikke særlig fare under fremstilling og forsendelse, er kemisk og fysisk stabil og tåler magasinering i meget lang tid. Den
kan anvendes både i presset og i støbt tilstand og er ret ufølsom overfor
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stød, slag og anden påvirkning, hvilket er en væsentlig betingelse for, at den
uden fare for utidig sprængning kan udsættes for påvirkningen ved skudafgang."1
Et sprængstofs energi eller arbejdsevne afhænger af den udviklede varmemængde ved dets omdannelse til luftarter og af mængden af de udviklede
luftarter. Dets evne til at slå i stykker (brisans) afhænger endvidere af detonationshastigheden. Til sammenligning mellem de forskellige sprængstoffer
kan anføres de i ovenstående skema karakteristiske størrelser:"
Trotyl indførtes i 1906 i den tyske marine som sprængladning i 15-28 cm
panserbrisantgranater under betegnelsen "Fullpulver C/02" i stedet for
pikrinsyre." Tyskland gik således i spidsen ; men andre lande fulgte hurtigt
efter.
I maj 1908 bestemte Marineministeriet efter indstilling fra Orlogsværftet,
at bl.a. forstanderen for Orlogsværftets kemiske laboratorium, cand polyt
Carl Jacobsen (f. 1881), skulle rejse til Tyskland for der at studere trotylets
anvendelighed som militært sprængstof." I dagene 01-12/07 1908 besøgtes
foruden de to ovennævnte sprængstoffabrikker også A.&W.Allendorf ved
Magdeburg og Westphalisch Anhallische Sprengstof A.G. i Wittenberg samt
et laboratorium i Berlin. Af rapporten fra denne rejse fremgik det, at fire fabrikker i Tyskland fremstillede 10.000 kg trotyl af stor renhed pr. dag. Endvidere påpegedes trotylens fordele som granatsprængstof i forhold til pikrinsyre. Trotyl var mere stødsikkert, idet det ikke som pikrinsyre dannede
eksplosive forbindelser med metal eller andre stoffer. Nok måtte det erkendes, at trotyl var noget underlegen i sprængkraft; men en del af pikrinsyrens overlegne sprængkraft medgik til en mindre hensigtsmæssig knusning
af granaten i meget små stykker. Trotyl var vanskeligere at bringe til detonation , hvilket ikke var en væsentlig ulempe. I granaterne anbragtes trotylsprængladningen indstøbt i en papbeholder."
I december samme år godkendte Marineministeriet et forslag fra Tøjmesteren om i Bofors at gennemføre skydeforsøg med trotylladte stålgranater
til de 75 mm patronkanoner i PEDER SKRAM. Orlogsværftet bemyndigedes samtidig til, såfremt prøveskydningerne forløb tilfredsstillende, at annullere en tidligere kontrakt med Bofors-Gullspång om levering af 2100
stk. krudtgranater og slutte en ny om levering af 2500 stk. brisantgranater
efter Krupps tegning, medens trotylladninger og detonatorer skulle leveres
af Krupp." Dette skydeforsøg, som omfattede prøvesprængninger i brønd
og afgivelse af 58 skud med sprængladte granater mod stålplader af forskellig tykkelse, gennemførtes i marts 1909. Det viste, at trotylsprængladning og
detonator var stødsikre under udskydning, og at sprængvirkningen var særdeles tilfredsstillende. Den tidligere kontrakt kunne derfor annulleres og
nye kontrakter tegnes med Bofors og Krupp. Den resterende del afforsøgs-
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granatbeholdningen blev foreslået anvendt til forsøg på Arnager bl.a. med
henblik på at gøre brandrøret lidt mere følsomt." Den bestilte 75 mm
ammunition leveredes i sommeren 1909, og dermed var trotyl indført som
reglementeret granatsprængladning i flåden.

8. Ammunition
Efter at det i 1905-1906 var lykkedes at fremstille sikre brandrør, prægedes udviklingen på ammunitionsområdet frem til 1914 af fuldførelsen af overgangen
tilrøgfrit krudt som drivladning samt af indførelsen af brisant sprængstof som
granatsprængladning.
Drivladninger
I løbet af åren e 1907-1912 udgik hovedparten af de tilbageværende kruppske bagladekanoner, hvortil der som drivladning havde været anvendt
brunt krudt. I 1912 udgik ogs å panserbatteriet ODIN med de ombyggede
armstrongske 25 cm kanoner, der havde drivladninger af sort krudt, og
IVER HVITFELDT blev med sine 26 cm kanoner fra Krupp henlagt i 2. suppleringsstyrke som materielreserve. Efter omarmeringen af krydseren VALKYRIEN i 1915 , anvendtes der i flåden til alt skyts drivladninger af røgfrit
skydebomuldskrudt (nitrocellulosekrudt) i strimmel- eller rørform af forskellige dimensioner. Tykkelsen var mindst ved de lette og korte kanoner.
Alt dette røgfri krudt var fra Frederiksværk Krudtværk. De forskellige krudtsorter betegnedes efter det fra 1906 indførte system, hvor eksempelvis bogstavet "S" betegnede, at krudtet var strimmelkrudt og "R", at det var rørkrudt. Da der under verdenskrigen 1914-1918 var problemer med at skaffe
bomuldscellulose, anvendtes til noget af det under krigen fabrikerede krudt
træcellulose. Krudt, som var fremstillet heraf, betegnedes ved bogstavet
"T".HH
Patronammunition
Til alle patronkanoner med undtagelse af de 15 cm anvendtes enhedspatron. Til de 15 cm patronkanoner L/43 og L/45 var ammunitionen af hensyn til h åndteringen delt. I hylsteret fandtes kun ladning og tændrniddel.
Fortil var hylsteret lukket af et vandtæt låg af metal.
Krudtgranater
Til alle kalibre fandtes krudtgranater afjern, som for det svære og mellemsvære skyts bevaredes i beholdningen til 1920 og for de sm å kalibres vedkommende helt frem til 1943. Efter at det i 1906 endeligt var opgivet at anvende pikrinsyre som sprængladning i de tyndvæggede stålgranater, benyt-
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tedes i alle disse ligesom i jerngranaterne sprængladninger af sortkrudt. I
granater over det 57 mm kaliber indesluttedes krudtet i pølseformede flonelsposer. I granater af mindre kaliber nedhældtes krudtet løst i granaternes
hulrum.
Brisantgranater

Den nye 75 mm patronkanon L/55 var den første kanon i flåden , hvortil
der anskaffedes brisantgranater med sprængladninger af trotyl. Efter forsøgene i foråret 1909 hos Bofors og på Amager modtoges som ovenfor
nævnt 2500 stk. 75 mm brisantgranater." Disse var stålgranater, som bestod
af en bagpart med massiv bund og en forpart med massiv, hærdet spids, der
var skruet ned i bagparten. Trotylsprængladningen (0,285 kg), var svøbt i et
paphylster, og detonatoren var anbragt i bagpartens hulrum. Brandrøret,
som var et Bastrup-Mentz mundingsbrandrør, var skruet op i gænger indvendig i forpartens hulrum. I 1916 anskaffedes granater, der var fremstillet i et
stykke, og hvor hulrummet bagtil lukkedes af en bundskrue. Til disse granater, der også havde en 0,285 kg sprængladning af trotyl, anvendtes BastrupMentz bundbrandrør. I bundskruen var der et skrueskåret hul til en tracer.
I december 1911 modtoges fra Krupp 683 trotylsprængladninger til de 12
cm patronkanoner L/40. Disse sprængladninger anbragtes i de eksisterende granater, der hidtil havde været benævnt panser..eller halvpansergranater, og som havde forholdsvis stor skorpetykkelse og fuld spids. Den 0,8
kg sprængladning var ligesom i de 75 mm brisantgranater støbt i et paphylster. Brandrøret var Bastrup-Mentz bundbrandrør. Disse granater benævntes nu 12 cm brisantgranat M/08. De anvendtes endvidere til den 12 cm patron kanon L/45, der indførtes i 1923.
I 1911 og 1912 sluttedes også kon trakter med Krupp om levering af tegning til omdannelse af de ældre 15 cm brandrørsgranater (krudtgranater)
af stål til brisantgranater samt af sprængladninger af trotyl. Ændringen af
projektilerne skete ved artilleriværkstedet på Holmen. I 1914 rådedes der
over 1649 stk. 15 cm brisantgranater med sprængladninger bestående af
5,1-4,3 kg trotyl. I 1915 kontraheredes fra aktiebolaget Bofors en leverance
af 728 stk. 15 cm brisantgranater,"
Endelig iværksattes i maj 1912 sprængnings- og faldforsøg med omdannede 57 mm stålgranater med en sprængladning af finkornet nitroglycerinkrudt, som i Tyskland betegnedes Wurfelpulver C/08. I løbet af efteråret
og vinteren fortsattes med forsøgsskydninger med brandrør M/OO omdannet til sikkerhedsbrandrør," Forsøgene førte til reglementering af den 2,7
kg brisantgranat med en sprængladning af 0,085 kg nitroglycerinkrudt.
Til NIELS IUELs 15 cm patronkanoner L/45 anskaffedes sammen med
kanonerne 46 kg tunge brisantgranater af stål af Bofors konstruktion med
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en sprængladning af 3,9 kg trotyl og bundbrandrør. Bofors leverede emnerne, og fabrikationen udførtes på Søartilleriets artilleriværksted. Udvendig var granaterne cylinderogivale med en ogivalradius på 6 kalibre. Der
fandtes 2 føringsbælter. Sprængladningen var støbt i et paphylster og anbragt
på samme måde som i øvrige brisantgranater. Granaten, der havde en ret
svær forpart, var bagtil lukket af en bundskrue med hul til brandrøret.
Panserprojektiler ogpanserbrisarugranaier
24 cm stålpanserprojektiler med og uden kappe og uden sprængladning
indgik i beholdningen frem til 1924, men prioriteredes lavt, efterhånden
som panserbrisantgranatbeholdningen opbyggedes. Efter 1920 var de kun
forudset anvendt i SKJOLD, For 15 cm skytsets vedkommende udgik panserprojektilerne i 1914.
11907 modtoges de hos Krupp året før bestilte 300 stk. 24 cm og 1000 stk. 15
cm panserbrisantgranater med sprængladninger af henholdsvis 2,3 og ca.
0,8 kg piktinsyre beregnet til PEDER SKRAM. I 1911 modtoges fra Krupp
180 stk. 24 cm panserbrisan tgranater med sprængladninger af 2,4 kg trotyl.
I 1915 og 1917 leveredes henholdsvis 209 og 340 stk af en let modificeret
granattype med 4,82 kg sprængladning af trotyl fra Bofors. Bofors erstattede i 1911-1912 tidligere leverede, men nu kassable 15 cm panserprojektiler med 126 stk. panserbrisantgranater, der forsynedes med sprængladninger af trotyl fra Krupp.
15 cm granater med slank [orpart
I maj 1923 afholdtes på Amager skydeforsøg med den 15 cm kanon L/43
M/Ol for sammenligning af rækningen af reglementerede 15 cm projektiler og projektiler med en slank forpart. Med samme drivladning opnåedes
ved 12° elevation en øgning af rækningen på 14,3-17 % ved anvendelse af
projektiler forsynet med en stålhætte, der gav dem en smal forpart. Såvel
brisantgranater som panserbrisantgranater til HERLUF TRaLLE-klassens
15 cm skyts modificeredes derefter ved påsætning af stålhætter over forparten, hvilket medførte en forøgelse af granatvægten fra 51 til 52,5 kg. Granaternes forpart fik derved en ogival form med 6 kalibres frembringerradius
mod det egentlige projektils 2 kalibre. Ved en indskydning i oktober 1923 af
den 15 cm kanon L/50 M/05 med øvelsesprojektiler med slank forpart og
krigsladning opnåedes ved 13° 30' elevation en rækning på 13.045 m svarende
til ca. 20% forøgelse."
Antiballongranater
Til skydning mod luftmål med de 75 mm og 57 mm antiballonkanoner udvikledes ved Tøjhusafdelingen 2 typer antiballongranater, en granat med
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Skydning med 12 cm patronkanon L/40. (Orlogsmuseet).

hærens tracer (lysspor) og en granat med røgsats og tracer. Fabrikation indledtes på artilleriværkstedet i februar 1916.'''
Antiballongranaten med hærens tracer havde både fortil og bagtil et hulrum. Disse var adskilt ved en mellembund med 3 små huller. I det forreste
hulrum var der anbragt en sprængladning af finkornet nitroglycerinkrudt
(for 75 mm 0,07, for 57 mm 0,03 kg) . Foran sprængladningen var der
iskruet et antiballonbrandrør. I det bagerste hulrum var der presset en lyssats. Bagerst var isat et konkussionsbrandrør, som i affyringsøjeblikket via
en tændsats tændte lyssatsen. Når granaten forlod kanonen , udkastedes det
løst isatte konkussionsbrandrør ved det tryk, der udvikledes ved lyssatsens forbrænding, og lyssatsen brændte derefter med et klart lys, der markerede granatens bane i luften. Når lyssatsen var brændt igennem, ville ilden forplante
sig gennem mellembundens huller og antænde sprængladningen. Granaten,
ville således altid springe efter tracerens brændtid (autodestruere) , hvis den
ikke forinden var bragt til detonation af antiballonbrandrøret. Dette arrangement tjente til at forhindre utilsigtede skader ved granatens nedslag.
Antiballongranaten med røgsats og tracer havde et hulrum, der strakte
sig forfra gennem størstedelen af granatens længde. Hulrummet var ved en
mellembund delt i to dele. Den forreste del indeholdt sprængladningen
(for 75 mm 0,1, for 57 mm 0,04 kg), og foran denne var der iskruet et antiballonbrandrør. I hulrummets bagerste del var der anbragt en lille spræng-

Ammunition

485

Til uenstre antiballongranat 11/('(/ rrJgsats og traces; til hIV'-" antiballonbrmul1Il/: a. hat, b. skl1/{'/Jlv/J,
c. slagbolt, d. toarmede lIregtstrrngl'l;
f'. s/agfj('(/I'I; f/mm/i")',
g. udsl)'ngni ngs/mll'l;
h. s/iii/bolt, i. sikkrrhedsbolt,
II. tændlunte.
(Artillrritegningrr 1924).

ladning, og foran denne var der ipresset en røgsats. Over røgsatsen var der
iskruet et mellembrandrør med konkussionsmekanisme. Fra hulrummet
førte 3 radiale kanaler ud til granatens yderside. Disse kanaler var lukket
med korkpropper. I skudøjeblikket antændtes røgsatsen af mellembrandrøret. Når granaten forlod kanonen ville det ved forbrændingen udviklede
tryk kaste korkpropperne ud, og den af satsen udviklede røg ville trænge
ud og danne en røgstribe langs projektilbanen. Når røgsatsen var brændt
igennem ville den lille, bagerste sprængladning blive antændt og granaten
sønderdelt. I granatens bundskrue var der anbragt en tracer. Røgsatsen var
beregnet til skydning i dagslys, traceren specielt til skydning i mørke.
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Lystracere
Flere år før lystraceren fandt anvendelse ved skydning mod luftmål, var en del
af patronkanonernes projektiler blevet forsynet med tracere ogs å benævnt
lysspor. Formålet hermed var at gøre det muligt om natten at følge projektilerne i deres bane gennem luften og derved lette indskydningen mod
sømåI. De første forsøg fandt sted i februar 1912 med tracere af SempIes
konstruktion ." Efter forsøg i eskadren 1913 foreslog eskadrechefen, at der
indførtes tracere i fl åden ." Efterhånden indførtes der tracerammunition til
alle patronkanoner af 37 mm til 12 cm kaliber.
Traceren var en lille stålcylinder beregnet til iskruning bagfra i granatens
bundskrue, brandrør eller bund. I cylinderen var der bagfra udboret et hulrum, hvori der var presset en lyssats. Hulrummet var lukket bagtil af en metalprop, der var gennemboret. I gennemboringen var der anbragt en tændhætte og bag denne en plade med en perkutør, I affyringsøjeblikket pressedes
perkurøren fremad og antændte tændhætten, som tændte lyssatsen. Når granaten havde forladt mundingen, udkastedes metalproppen med tændmekanismen , og lyssatsen brændte med et klart og kraftigt lys, der viste granatens bane.
Brandrør
Med indførelsen af Bastrup-Mentz sikkerhedsbrandrør M /05, der forekom
både som mundings- og som bundbrandrør, havde flåden opnået en tilfredsstillende løsning på brandrørsproblemet, og i løbet af få år kunne der
for de større kalibres vedkommende standardiseres på disse 2 modeller.
Til 37 mm krudtgranaterne anvendtes fremdeles mundingsbrandrør
M/OO og Demarests brandrør, og til 57 og 47 mm skytset samt til 37 mm
panserbrydende granater bundbrandrør M/OO .
Til den 57 mm brisantgranat udvikledes et særligt sikkerhedsbrandrør,
bundbrandrør M/13, som var en modifikation afbundbrandrør M/OO . Det
var således indrettet, at perkurøren først bevægedes hen midt over tændhætten, n år granatens acceleration efter udskud ophørte. Ved granatens
anslag ville løberen fare frem, perkurøren ville bringe tændhætten til at
eksplodere, og via en tændladning antændtes sprængladningen.
Til de 75 og 57 mm antiballonkanoner konstrueredes ved Tøjhusafdelingen et særligt følsomt antiballonbrandrør, som efter en række forsøg i
1915 sattes i fabrikation på artilleriværkstedet.?" Det var et mundingsbrandrør udformet som sikkerhedsbrandrør således indrettet, at selvom tændhætten skulle eksplodere i skudøjeblikket, ville ilden ikke kunne forplante
sig til granatens sprængladning. Den forreste del af røret dannedes af en
særlig formet hat med tynd væg. Centralt var der i granaten en udboring
for en fjederpåvirket slagbolt, der holdtes tilbage af kløerne p å 2 toarmede
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vægtstænger. Forrest i røret var der anbragt e n paraply bestående af en
stok, der bar et paraplyformet hoved, som var anbragt i den nævnte hat.
Paraplyen fastholdtes i hvilestiling af 5 udslyngningspaler, der val' låst af en
splitbolt, og tændhætten var af en sikkerhedsbolt skudt ud til siden fri af
slagboltens perkutør, I skudøjeblikket ville splitbolten fare tilbage. Indtil
projektilet var vel ude af løbet, ville den stærke acceleration bevirke, at friktionen ville hindre såvel paler som sikkerhedsbolt i at bevæge sig. Når accelerationen ophørte, ville projektilets rotation medføre, at sikkerhedsbolten
blev slynget til side, således at tændhætten kom hen under hullet for perkurøren. Samtidig ville de 5 paler blive slynget ud og frigøre paraplyen .
Den særlige udformning af paraplyens hoved og af hatten medførte imidlertid, at paraplyen under projektilets flugt holdtes fremme; men i det øjeblik granaten traf selv det tyndeste ballonstof, ville paraplyen blive trykket
tilbage og frigøre vægtstængerne, som ville slippe slagbolten, der ville fare
tilbage og tænde tændhætten, hvis ild så ville forplante sig til tændpatronen
og videre til granatens sprængladning."
Brisantgranaterne til NIELS IUELs 15 cm patronkanoner L/45 var forsynet med Bofors bundbrandrør M/17, som fra december 1920 fremstilledes
på SøartilIeriets værksted." Det var ligesom Bastrup-Mentz bundbrandrør
M/05 et sikkerhedsbrandrør. Dets udvendige diameter var størst bagtil, hvor
røret var skruet i granatens bundskrue. Den forreste, slanke del af brandrøret stak frem i en central hulhed i granatens sprængladn ing. Brandrøret var
gennemboret på langs, og gennemboringen var delt i to dele af en mellembund. På mellembunden, der havde et centralt placeret hul, stod en detonatorladning af trotyl. Detonatorladningen tændtes af en tændpatron. hvis
massive ende af stål før skudafgang udfyldte hullet i mellembunden og derved tilvejebragte sikkerhed under lagring og transport. Når projektilet i
skudøjeblikket bevægede sig frem, ville en spærreanordning for tændpatronen frigøre denne, så den påvirket af en fjeder kunne gå helt frem i detonatorladningen , og røret ville da være armeret. Dette ville imidlertid først
ske, efter at granaten havde forladt kanonen. Ved anslag mod målet ville en
bag tændpatronen anbragt løber fare frem, og dens tændhætte ville slå
mod en foran løberen anbragt perkutør, Ilden ville forplante sig via detonatorladningen til sprængladningen . Dette brandrør hørte dermed til kategorien inertibrandrør.

9. Grundlaget for ildledelsen
Grundlæggende havde de faktorer, der under søkamp påvirker projektilets
bane og kræver korrektioner, været kendt i mange år; men det var med indførelsen af skydning på lang afstand og med udviklingen af tekniske hjæl-
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pemidler til ildens ledelse, at ildledelsesproblemet fik særlig betydning. I
1904 , da den samlede ildledelse i moderne forstand endnu var i sin vorden,
behandlede den daværende Undertøjmester ved Artillerikorpset, kaptajn
Messerschmidt, spørgsmålet i en lærebog til brug for flådens officersskole."
Der skulle imidlertid gå endnu et par år, før de nye bestemmelser for artilleriets anvendelse i flåden fandt deres endelige form, og først i årene derefter
indførtes sådanne basale hjælpemidler som fartkorrektorer og ildlederure.
Det forekommer derfor naturligt at behandle grundlaget for ildledelsen i
dette kapitel, der dækker perioden 1907-1923.
Skydning mod setn ål
Under artillerikamp gælder det om at træffe målet så hurtigt som muligt,
helst i første salve. Dette kræver ved skydning til søs nøjagtig afstandsmåling
og sigte samt korrektion til dette i højden og siden for afstanden til målet
og de afvigelser, der påvirker projektilbanen. De skuddata, der er nødvendige for korrekt indstilling af kanonerne, benævnes opsatshøjde og sideforskydning. Opsatshøjden er vinklen mellem kanonens sigtelinie og kærnelinie
målt i det lodrette skudplan. Den kan også udtrykkes som opsatsafstanden,
der er den tilopsatshøjden svarende skudafstand. Opsatshøjden angives i grader og minutter, opsatsafstanden normalt i hektometer (hm) . Sideforskydningen er vinklen mellem kanonens sigtelinie og kærnelinie målt i det horisontale mundingsplan. Sideforskydningen angives normalt i tusindedele,
som er den vinkel, hvorunder l m ses på 1000 m afstand.
Skydetabeller
En kanon types normalbane for en given drivladning og projektiltype og dermed en given be gyndelseshastighed beskrives i en skydetabel, hvor man med
afstanden som indgangsværdi kan aflæse elevationen, nedslagsvinklen, flyvetiden, ordinaten til banens toppunkt, endehastigheden og evt. den panserbrydende evne og sandsynlige afvigelse (spredning). En skydetabel beregnes på grundlag af samhørende værdier af elevation, rækning, sideafvigelse
og flyvetid observeret ved indskydning af den pågældende kanon . I Danmark var de ballistiske beregninger i mange år baseret på en lærebog i ballistik med tilhørende tabelværk udgivet i 1901 af den danske artilleriofficer
N.E.Lomholt (1864-1919). Verdenskrigen og den tid, der fulgte , medførte
et vældigt opsving i den ballistiske forskning, og alene introduktionen af
luftværnsskyts førte til, at hævdvundne teorier måtte kuldkastes. De vigtigste bidrag til den ballistiske forskning i den periode blev yde t af østrigeren
Ernst March (1838-1916), der som den første udførte fotografiske målinger
af projektiler i flugt, den tyske matematiker og fysiker Carl Julius Cranz
(1858-1945) og den franske marineartilleriingeniør G. Sugot, som i 1917
angav en helt ny metode til skydetabelberegning. !'"
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Afvigelserog korrekiioner'"
En skyde tabel er beregnet for visse standardværdier af de forhold , der har indflydelse på projektilets bevægelse i kanonen og i luften, såsom krudttemperatur og luftæthed, og der er forudsat vindstille. Skydes der under forhold,
som afviger herfra, må der korrigeres herfor.
Opsatsafstanden beregnes udfra den observerede afstand til målet. I indreballistisk henseende må der korrigeres for ændringer fra skydetabellens
begyndelseshastighed på grund af udslidning af kanonen og evt. afvigelse
fra normal krudttemperatur. Udslidning giver mindre og højere krudttemperatur større begyndelseshastighed. Rettelse for krudttemperatur indgik i
ildlederens rettelser før ildens åbn ing (dagskorrektionen), rettelse for udslidning, der er individuel for de forskellige kanoner, må ske på dissesjusterapparater, hvor sådanne findes. I ydreballistisk henseende må der korrigeres for ændringer i lufttæthed (temperatur og barometerstand) samt for
vindens virkning på projektilet i skudretningen. Er skydende skib under
gang, vil skibets bevægelse i skudretningen medføre en forøgelse eller formindskelse af projektilets begyndelseshastighed. Er målet i bevægelse, må
afstanden rettes for det stykke, målet bevæger sig i skudretningen i projektilets flyvetid.
I nyere skydetabeller fandtes dagskorrektionstabeller, ved hjælp af hvilke
ildlederen kunne udtage den til de herskende forhold gældende afstandskorrektion for ændring af krudttemperatur, lufttæthed (barometerstand
og lufttemperatur) samt vindstyrken i skudretningen.
Sideforskydningen, som er summen af rettelser for afdriften, vindens virkning tværs på sigteretningen , eget skibs fart tværs på sigteretningen og målets fart tværs på sigteretningen , kunne udtages af en hjælpetabel til skydetabellen.
Hvis der trods de ovennævnte korrektioner ikke opn åedes træfning,
måtte der foretages nedslagsrettelser i siden og i længden baseret på observation af nedslagenes beliggenhed i forhold til målet.
Endelig påvirkes skydningen af det skydende skibs rulning og duvning i
søen, som dels kan vanskeliggøre sigtning og affyring, dels medføre tapaksehældning, hvorved træfpunktet flyttes til den side, hvortil tapaksen hælder. Samtidig formindskes rækningen lidt.
Centralsigteanlæg IOJ
Ved brug af centralsigteanlæg rettedes kanonerne i højden og siden efter følgevisere, idet de meddelte skuddata var højderetning (vinklen mellem
dæksplanet og kanonens kærne1inie) og sideretning (vinklen mellem skibets diametralplan og kanonens højderetningsplan) . I disse data indgik
henholdsvis opsatshøjden og sideforskydningen . Ved skydning med cen-
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tralsigte var/er der imidlertid også behov for visse indenbords korrektioner
for at tage højde for, at centralsigtet, hvorfra sigtet tages, ikke er placeret
samme sted som skytset, der også indbyrdes er opstillet spredt i skibet. Når
centralsigtet rettes i højden mod målet, opstår kipvinklen, der er vinklen
mellem sigtelinien og et plan gennem sigtet parallelt med dækkets plan . Da
en kanon skal rettes i højden i forhold til dæksplanet, må højderetningen
rettes for kipvinklen. Højdeforskellen om bord mellem kanoner og centralsigte medfører endvidere et krav om, at højderetningen rettes for den deraf
opståede højdeparallaks. Denne rettelse er på grund af kanonernes forskellige opstilling individuel. Endelig skal højderetningen ved de enkelte kanoner rettes for deplacementsskævhed. Denne rettelse, deplacementsskævhedskorrektionen. er betinget af, at det ikke er praktisk muligt i et skib
at fremstille kanonernes og centralsigtets placementer nøjagtigt parallelle.
I siden er der tilsvarende for hver kanon behov for en parallakskorrektion
til sideretningen.
Afstandsforandringen
Afstandsforandringen pr. tidsenhed, normalt udtrykt i hm /min ., er også et
vigtigt element iildledelsen.

10. Flådens ildledelsesmateriel og sigtemidler
Før verdenskrigens udbrud i 1914 var der i de 3 kystforsvarsskibe af HERLUF
TRaLLE-klassen, i SKJOLD og i de 2 krydsere GEISER og HEIMDAL indført elektriske artillerimeddelelsesmidler, ildledelsen var placeret i mærsene, og der var afstandsmålere, fartkorrektorer og ildlederure til rådighed. I efterkrigsårene søgtes ildledelsen i disse enheder forbedret ved installation af nye, mere omfattende meddelelsesmidler, opsætning i HERLUF
TRaLLE-klassen og krydserne aflukkede ildledermærs og anskaffelse af yderligere ildledelsesmateriel, såsom inklinometre og nedslagsure. Det var imidlertid først med NIELS IUEL, at der indførtes følgeviseranlæg ved skytset, som
muliggjorde centralt sigte og samlet affyring. I øvrige skibe baseredes skydningen fremdeles på sigte og affyring ved kanonerne.
Afstandsmålere
Fra 1907 helt frem til 1923 var de i 1890erne anskaffede 21 mikrometersekstant er stadig i beholdningen. III' Efter anbefaling af chefen for eskadren i
1911 suppleredes de i 1912 med 8 stk. specielt anskaffet til brug for tårnkommandørerne i kystforsvarsskibene og panserbatteriet SKJOLD. IlH
Mikrometersekstanterne var konstrueret med det form ål på en let og hurtig måde at kunne måle små vinkler med betydelig nøjagtighed.
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I 1907 nåede antallet afl,37 m koincidensmålerne M/99 og M/05 fra Ban
& Stroud i Storbritannien op på 12 stk., som eksempelvis i 1909 fordeltes
med 2 stk. til hver af kystforsvarsskibene af HERLUF TROLLE-klassen, l stk.
til SKJOLD, 2 stk. til krydseren GEISER og l stk. til hver' af krydserne HEKLA og HEIMDAL samt dampminebåden BESKYITEREN.ICI', Til HERLUF
TROLLE-klassens 3 skibe rådedes der i 1911 over 6 stk. 2 m koincidensmålere fra Barr & Stroud, og 2 år senere anskaffedes fra Zeiss i Tyskland 3 stk . 3
m afstandsmålere, således at også SIgOLD og krydserne i de kommende år
kunne udrustes med 2 m målere. I løbet af årene 1908-1913 modtoges fra Ban
& Stroud 33 stk. håndholdte 0,67 m koincidensmålere M/OS og M/12 til almindelig brug i skibene herunder torpedobådene. Flåden var således ved sikringsstyrkens formering efter datidens målestok vel udrustet med afstandsm ålermateriel. Under krigen lykkedes det i 1916 og 1917 fra Zeiss at købe yderligere 3 stk. 3 m samt 20 stk. håndholdte l m koincidensmålere M/17.
Samtidig med indførelsen af luftværnsskyts (antiballonskyts) anskaffedes i
1916 fra Zeiss 7 stk. invertrn ålere M/16 specielt beregnet til måling mod luftmål. Invertrn åleren var konstrueret efter samme princip som koncidensmåleren. Det specielle ved den var, at man i synsfeltet så 2 billeder af målet,
det ene rettet op og det andet vist omvendt, "på hovedet". Synsfeltet var
delt i 3 felter ved 2 vandrette skillelinier. I det midterste, smalle felt vistes
målet omvendt, medens det oprette billede efter frit valg kunne ses i det
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ene af de andre felter. Ved måling skulle de to billeder bringes til at stå
overfor hinanden. Invertmåleren var placeret på en trefod og kunne opstilles, hvor der var behov for det.
Efter krigen besluttedes det til orlogsskibet NIELS IUEL at indføre stereomålere, og i 1923 modtoges fra Zeiss 3 stk. 3 m afstandsmålere M/22 og
2 stk. 1,5 m afstandsmålere M/23. Ved stereomålerne udnyttedes som tidligere beskrevet den menneskelige evne til med anvendelse af begge øjne at
se rumligt. Afstandsmålernes store basislængde gavafstandsobservatorerne
en stærkt forøget øjenafstand og dermed en væsentligt forbedret evne til
også på store afstande at se rumligt. De 3 og 1,5 m stereomålere var alle af
typen med bevægeligt målemærke, som den tyske marine havde anvendt
under krigen. Målingen udførtes, ved at observatoren bevægede et målemærke, indtil han vurderede, at det var på samme afstand som m ålet. Den
tredie 3 m måler var beregnet til at anvendes i et pansertårn, idet afstandsmåleren var anbragt i en 20 mm tyk skærm. Fra afstandsmåleren viste 2
okularrør ned i NIELS IUELs artilleritårn, således at hele betjeningen af afstandsmåleren kunne ske derfra. Det samlede system kunne drejes i siden
af en observator inde i tårnet. Denne måler benævntes 3 m stereomåler
med nedført okular. De 1,5 m stereomålere var specielt beregnet til måling
mod luftrnål til støtte for de 57 mm antiballonkanoner.
Elektriske meddelels esm idler

I 1907 indkøbtes hos firmaet Barr & Stroud i Storbritannien elektriske meddelelsesmidler til de 2 krydsere, GEISER og HEIMDAL. I GEl SER fandtes
ildlederstationer i hvert af de 2 mærs, i HEIMDAL kun i forreste mærs. De
elektriske meddelelsesanlæg bestod for hvert skib af et kommandoapparat
(A-anlæg) og en afstandsindikator (B-anlæg). Kommandoapparatet omfattede i mærsene 1 afsender for 15 forskellige ordrer, en afsender for opsatsafstand og sideforskydning samt 1 modtager for ordrer, opsatsafstand og sideforskydning. Ved hver 12 cm og 87 mm kanon var anbragt en modtager
for ordrer, opsatsafstand og sideforskydning. I kommandotårnet var placeret en fordelingskasse, hvor der kunne foretages omstilling af forbindelserne mellem mærs og kanoner. Afstandsindikatorsystemet omfattede 1 afsender for afstande ved hver af de 2 afstandsmålere og l modtager i hvert
mærs. Apparaterne arbejdede efter motorrnagnet systemet, d.v.s. at der fra
en kontaktgiver sendtes strømme i en bestemt rækkefølge til 3 i hver modtager placerede elektromagneter på en sådan måde, at der fremkom et drejefelt, hvorved et anker bragtes til at dreje, og bevægelsen overførtes til et
viserværk. Afsendelsen af data skete ved hjælp af et lille håndtag på siden af
afsenderen, og ordrer eller tal kom til syne bag små glasruder i modtageren. Strømkilden var et akkumulatorbatteri .
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Ordreafsender i Pt.7JER SKRA JVl. (Arlilll'lilrgllillgl'r 1924).

I foråret 1910 blev panserskibet PEDER SKRAMs elektriske meddelelsesmidler installeret om bord. Det var leveret af det svenske firma, Nordisk
Apparatfabrik, og konstrueret efter ingeniør H .A.Schepelers system, der
den gang ansås for at være det bedste. 1111' Dette system arbejdede ligesom det
i SKJOLD installerede efter glødelampeprincippet. D.v.s. at ordrerne kom til
syne i modtagerne, ved at glødelamper tændtes bag farvede glas, på hvilke
ordrerne var ætset. Kommandoapparatet (A-anlægget) anvendtes til at overføre ordrer, opsatsafstand og sideforskydning til 24 cm tårnene og 15 cm ka-
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sematterne fra ildlederstationerne i mærsene og fra centralkommandopladsen (artillericentralen) om læ. På disse positioner fandtes afsendere for
20 forskellige ordrer samt for afstand og sideforskydning til modtagere ved
skytset. Afstandsindikatoren (B-anlægget) omfattede afsendere ved hver af
de 2 afstandsmålere og modtagere i mærsene og på centralkommandopladsen. På centralkommandopladsen fandtes endvidere en omskifterkasse
og en lampesignalkasse, hvor der kunne foretages omkobling af forbindelserne mellem ildlederstationer og kanoner, samt kontakter for ringeklokker
ved kanonerne og på ildlederstationerne.
Det viste sig efterhånden, at de hydrauliske meddelelsessystemer i OLFERT FISCHER og HERLUF TRaLLe var for langsomt virkende, og for afstandenes vedkommende arbejdede i for store spring. Derfor installeredes
i vinteren 1911-1912 nye elektriske meddelelsesmidler i OLFERT FJSCHER
og i 1913 i HERLUF TRaLLE. De var af system Schepeler og leveredes lige
som PEDER SKRAMs anlæg af Nordisk Apparatfabrik i Sverige. De adskilte
sig fra PEDER SKRAMs system ved at arbejde efter elektromagnetprincippet, således at ordrene kom til syn e på tromler bag små vinduer. Afsendelsen
skete ved påvirkning af kontakter, på hvilke de forskellige ordrer var angivet.
Fordelingen af sendere og modtagere var som i PEDER SKRAM, bortset fra
at der kun var installeret afsendere i forreste mærs, men til gengæld også i
kommandotårnet. Afstandsindikatoren (B-anlægget) var indrettet til overføring fra afstandsmålerne til de 3 kommandostationer af afstande på 259975 m med 25 m mellemrum. J 1912 skiftedes også SKJOLDs elektriske
meddelelsesmidler ud med et lignende system, der som HERLUF TROLLEs
anlæg arbejdede efter elektromagnetprincippet.
J 1920 bifaldt Marineministeriet, at der i HERLUF TRaLLE og OLFERT
FJSCHER skulle installeres nye artillerimeddelelsesmidler, da de om bord
værende havde vist sig at være vanskelige at vedligeholde på grund af apparaternes spinkle konstruktion. III. Disse nye anlæg leveredes af H.A.Schepeler,
der nu havde etableret sig i København, samtidig med at der i fokkemasterne
på de tre skibe af HERLUF TRaLLE-klassen opsattes lukkede ildledermærs.!"
J november samme år bifaldt Marineministeriet, at der anskaffedes elektriske
meddelelsesmidler til krydserne VALKYRIEN, GEJSER og HEJMDAL, inspektionsskibet FYLLA og de 6 store torpedobåde af TUMLEREN- og S0RIDDEREN-klasserne.Il~) De nye anlæg adskilte sig principielt fra de gamle
ved at være baseret på drejespolesystemet. Endvidere indgik der i de større
skibes anlæg et nyt på Orlogsværftet konstrueret C-anlæg beregnet til afsendelse af klarmeIdinger fra kanonerne. Når en kanon var klar til skud, påvirkede kanonens opsatsmand en klarkontakt. Herved tændtes en klarlampe på
ildlederstationerne. Når skud blev afgivet, afbrød en rekylkontakt på kanonen
klarmeldekredsløbet, og klarmeldelampen slukkedes. På ildlederstationerne
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fandtes modtagere med en klarmeIdelampe for hver af skibets kanoner. l
FYLLA og torpedobådene installeredes kun kommandoanlæg (A-anlæg).
Samtidig med disse installationsarbejder opdateredes PEDER SKRAMs meddelelsesmidler bl.a. med et C-anlæg. Alle disse anlæg varjævnstrømssystemer.
Talerørog telefoner
l de større skibe fandtes talerørssystemer som reserve for de elektriske artillerimeddelelsesmidler. I mindre skibe anvendtes kun talerør. Fra omkring
1907 eksperimenteredes med forskellige telefonsystemer; men så sent som
i 1923 var der kun i NIELS IUEL og PEDER SKRAM installeret telefoner til
artilleriets brug. 110
Frutkorrektoren.
Fartkorrektoren var en regneskive af simpel konstruktion, ved hjælp af hvilken man kunne udtage afstandsforandringen i skudretningen i hm /min.
samt den relative fart i knob tværs på skudretningen, når eget skibs kurs og
fart samt den gissede målkurs og fart var indstillet. Den svarede til den tidligere omtalte britiske Dumaresq og den tyske EU /SV-Anzeiger. De i flåden
anvendte fartkorrektorer blev fremstillet på artilleriværkstedet, hvorfra den
første modtoges i 1907. Ved formeringen af sikringsstyrken rådedes der
over Il stk., et antal der frem til 1923 øgedes til 16 stk.
Ildlederuret
Ildlederuret svarede til den britiske Range Clock og det tyske Entfehrnungsuhr. Det var en firkantet kasse, som indeholdt et urværk, der dreven af:
standsskala og bl.a. var forsynet med greb for start/stop, indstilling af afstand
og indstilling af afstandsforandring. Ildlederuret anvendtes til at bestemme
den opsatsafstand, der som skuddata skulle meddeles kanonerne. Når begyndelsesafstanden samt den fundne afstandsforandring indstilledes, og urværket var i gang, ville uret vandre, stadig visende den rigtige opsatsafstand. Den
indstillede opsatsafstand var en funktion af afstanden til målet rettet for
dagskorrektionen i det øjeblik, uret blev sat i gang. Afstandsforandringen i
skudretningen i hm/min. (urets gang benævnt U.G.) bestemtes ved hjælp af
fartkorrektoren. Ildlederens nedslagsrettelser i længden kunne under skydningen indføres på uret og dermed på opsatsafstanden.
lIdiederuret betjentes som følger:

1. Uret blev trukket op.
2. Den afstand, på hvilken uret skulle startes, indstilledes på uret.
3. Urets gang (U.G.) indstilledes efter fartkorrektorens opgivelse
af afstandsforandringen .
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Ildlederur. (Artilleritegninger 1924).

4. I det øjeblik den målte afstand rettet for dagskorrektionen svarede til den på ildlederuret indstillede afstand, startedes uret.
5. Urets gang kontrolleredes ved sammenligning mellem urets afstande og de målte afstande.
6. Ildlederen opgav til urmanden opsatsafstanden for ildens
åbning, der meddeltes kanonerne sammen med ordren "færdig".
7. Kanonerne ladedes, opsatserne indstilledes, og klarlamperne
tændtes.
8. Nogle sekunder før ildlederurets viser pegede på den for ildåbning beordrede opsatsafstand trykkedes på fyrklokken.
9. Første salve faldt.
10. Ildlederen opgav 1. nedslagsrettelse til urmanden, der indstillede den på uret, hvorved opsatsafstanden ændredes for nedslagsrettelsen.
Il. Urmanden udtog afildlederuret opsatsafstanden for 2. salve og
meddelte den til kanonerne og så fremdeles.
Flådens første ildlederur anskaffedes i 1909. 11914 var der 7 stk. og i 1923
21 stk. i beholdningen. II I Hovedparten af disse var fra Zeiss.

Flådens ildledelsesmateriel og sigtemidler
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Regneslokke
Til hjælp for ildlederne fandtes i 1911 en regnestok til beregning af rettelsen tilopsatsafstanden for lu fttemperatur og barometerstand.'!" De r fandtes ogs å regnestokke beregnet til ajourføring under skydning af den anvendte opsatsafstand og sideforskydning.
Inklinometeret
På fartkorrektoren skulle indstilles målfart og målkurs. Sidstnævnte udtryktes som målvinklen, der var vinklen mellem målets stævnretning og en linie
gennem målet vinkelret på sigtelinien. Til hjælp til bestemmelse af m ålvinklen kunne anvendes et inklinometer, der i princippet var konstrueret
som en koincidensmåler. Ved at indstille afstanden til målet og dets fulde
længde f.eks. udtaget af en flådekalender, og ved med inklinometeret måle
den vinkel , hvorunder målet observeredes fra skydende skib (parallaksvinklen) , kunne man beregne målvinklen. l 1921 -1922 købtes hos Barr &
Stroud 2 inklinornetre. !" Om bord betjentes inklinometeret på ildlederstationen af en ildlederassistent, der bar det i en rem om halsen, samtidig med
at han med hænderne holdt i de to greb på instrumentets sider. Med højre
øje så han ind i inklinometerets højre okular. Ved drejning af et deflektionsprisme kunne han bringe billedet af venstre ende af målet overet med
højre ende. Med venstre øje kunne han i det andet okular aflæse parallaksvinklen. Til udregning af målvinklen anvendtes en særlig regnerulle, hvorpå afstand, mållængde og parallaksvinkel kunne indstilles og den søgte
målvinkel udtages.
Nedslagsuret
Til oplysning for ildlederen om tidspunktet for egne skuds nedslag ved målet kunne der anvendes et nedslagsur, som ved et signal markerede nedslagsøjeblikket. Dette apparat var specielt nyttigt at have ved skydning med
både 24 og 15 cm skytset mod samme mål og ved samtidig beskydning fra
flere skibe. l uret startedes ved skudafgang en meldeviser, som 1/4 sekund
før udløbet af den indstillede flyvetid eller opsatsafstand udløste et lydsignal.
Udløsning (igangsætning) af meldeviseren kunne ske mekanisk ved påvirkning af en udløser på nedlagsuret eller elektrisk, ved at der på kanonerne
var anbragt en rekylkontakt, som i skudøjeblikket sluttede en relæstrøm til
nedslagsuret. De første nedslagsure til flåden anskaffedes i 1922 fra Zeiss og
det britiske firma ElIiot Brothers, London. '!' I HERLUF TRaLLE-klassen
placeredes de i artillericen tralen (centralkommandopladsen).
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[usterapparaier
J løbet af 1920-1921 påbe gyndtes installation afjusterapparater på bl.a. de 15
cm og 75 mm kanoners sigter, efter at der året før havde fundet en række
skydeforsøg sted med disse kalibre. II; Formålet med justerapparaterne var
at give kanoner, der skulle skyde sammen, lige stor rækning for samme opsatsafstand, uanset om begyndelseshastigheden ved de enkelte kanoner var
reduceret som følge afudslidning eller udbrænding. Justerapparatets skala
var inddelt i m /sek. svarende til forandring i begyndelseshastighed. Ved alt
skyts fra 75 mm patronkanoner L/55 til 24 cm kanonerne installeredes efterhånden det afTøjhusafdelingen (Søartilleriet) konstruerede justerapparat med undtagelse af NIELS JUELs 15 cm patronkanoner L/45, der var
forsynet med et af Krupp konstrueret apparat.
Skydning medforlagt sigte
J august 1923 afholdtes fra PEDER SKRAM for første gang skydning med
forlagt sigte. '" Denne form for øvelsesskydning betegnedes på fransk "tir
decale", hvilket i flåden mand og mand imellem oversattes til "tyren fra
Calais'', J stedet for at beskyde en slæbt eller opankret skydeskive var det ved
skydning med forlagt sigte muligt at gennemføre skydningen mod et manøvrerende skib og dermed øve skydning under realistiske forhold. Ved at
anbringe deflektionsprismer på kanonernes sigtekikkerter kunne man
sikre sig, at nedslagene faldt l /IO af afstanden til højre for målskibet, når
der sigtedes mod dette. Observationen af nedslagenes beliggenhed baseredes på synsbedrag, idet ildlederen benyttede en dobbeItkikkert, hvor der
på det ene objektiv var anbragt et deflektionsprisme, som var modsat det på
sigtekikkerterne anvendte. Derved bragtes nedslagene tilsyneladende hen
til målet, som betragtedes direkte gennem den anden del af kikkerten. De
to billeder ville smelte sammen, og for ildlederen ville det se ud , som om
nedslagene, når de var træffere i siden, faldt kort. Nedslagenes beliggenhed i længden måtte pr. radio rapporteres fra et markørhold i målskibet.

11. NÆLS lUELs ildledelsesanlæg"
Valgafildledelsessystem
Da det var bestemt, at NIELS JUELs armering skulle bestå at 10 stk. 15 cm
patronkanoner L/45, stod man overfor spørgsmålet om hvilken type ildle delsesanlæg, der skulle vælges. Det var på forh ånd afgjort, at artilleriets
meddelelsesmidler skulle baseres på følgevisersystemet som den sikreste og
nøjagtigste metode for overføring af skuddata og afstande. Der næredes betænkelighed ved at anskaffe ildledelsesanlægget fra England, da valget af
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Orlogsskibe/ NIE.'LS lUEI--s 15 (m artillerisystem. 1. 15 (m patronkanoner L/45, 2. 15 cm ammunitionsmagasinet; 3. 15 CIIl ammunitionseleuatoret; 4. artillericentral; 5. 3 /Il afstandsm ålere, 6. mærs,
7. artilleritårn. (Tegne/ ajingeniørJ.RnUll Kristensen, TiH).

skyts var faldet på kruppske i Sverige fabrikerede kanoner. Fra Tyskland
kunne der ikke eksporteres materiel af denne art."" Der tegnedes derfor
kontrakt med firmaet H.A.Schepeler, der som ovenfor nævnt allerede
havde leveret et større antal simplere anlæg til flåden. Artillerianlægget til
NIELS IDEL blev projekteret til at skulle være af lignende konstruktion,
som det den tyske slagkrydser DERFFLINGER benyttede under jyllandsslaget, d.v.s. med kontinuerlig følgning af centralsigte i siden og lokal højderetning efter kanonernes sigtekikkerter med mulighed for centralaffyring.
samt lejlighedsvis centralsigte i højden med fast indstilling af kanonerne.
Direktorskoper, afstandsmålere og sigtekikkerter m.m. bestiltes hos A.B. Nordiske Apparatfabrik i Sverige. Det samlede artillerianlæg blev monteret om
bord og indjusteret i 1923. I~~J
Ildlederstat ioner og afstandsmålere

Hovedildlederstationen etableredes i trebensmastens lukkede mærs, hvorfra 1. artilleriofficer ledede ilden fra 15 cm batteriet mod hovedmålet eller
eneste mål. Engageredes to mål, ledede 2. artilleriofficer ilden fra en del af
15 cm batteriet mod bimålet fra artilleritårnet. Artilleritårnet var endvidere
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reserve for hovedildlederstationen, hvis denne skulle blive ukampdygtig .
Under panserdækket fandtes artillericentralen som bl.a. det beskyttede
knudepunkt for alle artilleriets meddelelsesmidler.
15 cm batteriets 3 stk. 3 m stereomålere var anbragt henholdsvis på øverste bro (projektørcentralen) , på taget af artilleri tårnet (med nedført okular) og på en bro ovenpå projektørbroen agter.
Var begge ovennævnte ildlederstationer sat ud af spillet, var det planen at
lede ilden fra øverste bro, hvorfra der var telefon- og talerørsforbindelse til
artillericentralen. Endvidere kunne skydning fra de 2 agterste 15 cm kanoner ledes fra projektørbroen agter, men kun pr. talerør.

Ildldedelsesmaieriel på ildlederstationerne
I mærset fandtes 1 og i artilleritårnet 2 direktorskoper, som ved centraliseret sigte bl.a. anvendtes til transmission af sideretning til kanonerne. De var
af samme type som de af den tyske flåde under krigen 1914-1918 anvendte.
Et direktorskop bestod af et periskop monteret drejeligt på en søjle , som indeholdt 2 afsendere for den elektriske overføring af sideretning til modtagere ved kanonerne . Hvert direktorskop bar foroven 3 reflektionsspejle,
der var anbragt på en fælles drejelig aksel, og som gennem prisme- og linsesystemer førte lysstrålerne ned til 2 sigtekikkerter, som betjentes af en højderetter og en sideretter. Direktorskopet var fors ynet med håndhjul for højderetteren til drejning af reflektionsspejlene. Vinkelværdien af denne drejning kunne aflæses på en højdeindstillingsskive. Til brug for sideretteren
fandtes 2 håndhjul. Direktorskopet i mærset kunne anvendes hele horisonten rundt med undtagelse af en død vinkel agter på ca. 10·. De 2 direktorsko per i artilleritårnet var opstillet i siderne og kunne kun benyttes til den
side, hvor de var anbragt. Drejningsbevægelsen af direktorskopets overdel
overførtes ad mekanisk vej til de 2 afsendere for sideretning. Rettelse til sideretningen (sideforskydning) indstilledes ogs å på direktorskopet, der
endvidere var forsynet med affyringsgreb og fyrklokke.
På hver ildlederstation var der installeret 1 fartkorrektor, l ildlederur og
repeterkompas samt meddelelsesmidler som nedenfor beskrevet.
Ildledelsesmateriel på artillericentralen
Artillericentralen var det beskyttede knudepunkt for alle artilleriets meddelelsesmidler. Her fandtes 2 ildlederure, 2 fartkorrektorer, lildlederbord,
2 nedslagsure, l repeterkompas og et antal modtager- og afsenderapparater samt diverse omskifterkasser for artilleriets elektriske meddelelsesmidler. Ildlederbordet var en nyskabelse og indgik først i arsenalets regnskab i
1924. '~ 1 Det var konstrueret ved Søartilleriet og bestod af fire ben med tilhørende bordplade, under hvilken der var anbragt en papirtromle. Papiret
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Ildlederbord. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, 7iH).

blev herfra ført hen over bordet, n år den bagerste af to ledevalser bevægedes rundt. Drejningens fart tilpassedes ved hjælp af et stopur. Bordet var
forsynet med en afstandslineal og en drejelig tangen t1inea1. Efterhånden
som afstandene vistes på afstandsmodtageren, plottedes de på papiret.
Efter et passende antal målinger kunne afstandskurven tegnes og afstandsforandringen (UG) m åles ved hjælp af tangent1inealen. Bordet kunne ogs å
anvendes til sammenligning af m ålinger fra flere afstandsmålere og beregning af disses middelafstande.

Meddelelsesmidler
Artilleriets meddelelsesmidler omfattede:
Følgevisersystem for opsatshøjde, sideforskydning og sideretning
(A-anlægget) .
Afstandsindikator (B-anlægget).
Kontrol- og affyringsanlæg (C-anlægget).
Telefoner og talerør.
Radiotelefon i mærs og artilleri tårn.
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Følgevisennodtager ved 15 cm
pat ronkanon L/45 i NIELS IUEL.

(ATtilleritegninger 1924).

Følgevisersystemet (A-anlægget)
Også følgevisersystemet var for flåden en nyskabelse, og det var det første
vekselstrømsanlæg af denne art, som indførtes. Overføringssystemet bestod
af to elementer. en afsender og en modtager. der i princippet var ens. Hvert
element bestod af en stator og en rotor. Den ringformede stator var forsynet med en lukket vinding, der på 3 steder 120· fra hinanden var forsynet
med udtag, gennem hvilke afsenderens og modtagerens statorer var indbyrdes forbundet. Rotorerne bar magnetiseringsviklinger, som var tilsluttet
en vekselstrømskilde. De af rotorerne inducerede spændinger og strømme
i statorkredsløbene ville medføre, at modtagerens rotor ville følge afsenderens rotor, når denne drejedes. Systemet medførte således, at modtagerens
rotor og den derpå anbragte ordreviser altid foretog samme vinkelbevægeIse som afsenderens rotor. Indstillingen af kanonen skete ved hjælp af
en følgeviser, der var anbragt i modtageren og sat i mekanisk forbindelse
med kanonens/ -sigtets bevægesystem. Ved at bringe følgeviseren overet
med den elektriske ordreviser indstilledes kanonen /sigtet. For at opnå
nøjagtighed anvendtes ved sideretnings- og ved opsatshøjdeanlæggene
grov-/finsystemet med 2 afsendere og 2 modtagere på hver position. For
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opsatshøjden var eksempelvis grovskalaen på 31 ,2° delt i hele grader, og finskalaen på 4° delt i 120 inddelinger a 2 minutter.
Sideretningssystemet omfattede foruden de i direktorskoperne indbyggede afsendere ogs å en reserveafsender på artillericentralen. Der var følgevisermodtagere for sideretning ved kanonerne samt ved de 2 fartkorrektorpositioner i artillericentralen. I artillericentralen fandtes ogs å 2 afsendere
for opsatshøjde og 2 for sideforskydning til kanonerne. I hver kanons sideretningsmodtager var der indbygget en parallakskorrektør, som på grundlag af sideretningen og opsatshøjden. der ad mekanisk vej overførtes fra kanonens opsatshøjdemodtager, automatisk korrigerede for sideparallaks.
Tilsvarende var der i opsatshøjdemodtagerne indbygget en korrektør for
deplacementsskævhed, som p å grundlag af opsatshøjden og den fra sideretningsmodtageren mekanisk overførte sideretning automatisk korrigerede for den af deplacementsskævheden forårsagede afstandsfejI.
AJstandsindikatoren (B-anlægget)

Afstandsindikatoren benyttedes til overføring af de målte afstande fra de 3
stk. 3 m afstandsmålere til artillericentralen, hvor middelværdien af de
målte afstande udregnedes og videresendtes til modtagere på ildlederstationerne i mærset og artilleritårnet samt på kommandobroen og navigationstårnet. I artillericentralen fandtes 2 såkaldte middelafstandsapparater, som
hver bestod af 3 modtagere forbundet med de 3 måleres afsendere og en afsender, som benyttedes, når middelafstanden var beregnet. Anlægget kunne
overføre afstande fra 0-19.950 m . Det var etjævnstrømssystem af samme type
som det i krydserne og torpedobådene installerede drejespolesystem.
Kontrol- og aJJYlingsanlæg (C-anlægget)

Dette anlæg anvendtes dels til fra ildlederstationerne at kontrollere kanonernes skudberedskab, dels som affyringskredsløb. Ved hver kanon fandtes
klarlampeafsendere med tryk for klarlampesystemet og en fyrsignalklokke.
Ved siden af klarlampeafsenderen fandtes en omskifter for omstilling af det
elektriske affyringskredsløb mellem affyring fra kanonen og centralaffyring. Endvidere fandtes på kanonerne en rekylkontakt, som ved skud automatisk afbrød klarsignalkredsløbet. I artillericentralen var der anbragt 3
klarlampemodtagere, ved hjælp af hvilke udvalgte kanoner kunne kobles
til en ildlederstation. Når alle tilkoblede kanoners klarlamper var tændt, afgaves fra artillericentralen klarsignal til den pågældende ildlederstation. I
mærset og artilleritårnet fandtes der hvert sted 2 "klar signal modtagere".
Når klarsignalet var givet, val' kanonerne klar til affyring, som kunne foretages en ten med en elektrisk fyrpistol placeret på direktorskopet p å ildlederstationen eller med den parallelt forbundne fyrpistol i artillericentralen.
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Orlogsskibet NÆLS lUEL. (Orlogsmuseet}.

Ved påvirkning af fyrpistolen bragtes også kanonernes fyrsignalklokker til at
ringe, og det tilsluttede nedslagsur gik i gang. Ved skydning med affyring fra
kanonerne anvendtes ringesignal som ordre til skudafgivelse.

Centralsigte
Som nævnt indledningsvis i dette afsnit var det hensigten i hvert tilfælde lejlighedsvis at anvende ildledelsesanlægget i NIELS IUEL til skydning med
centralsigte og centralaffyring. Direktorskopernes konstruktion og følgevisersystemet for sideretning muliggjorde centralsigte i siden. Anlægget omfattede imidlertid ikke et centralsigte i højden med følgeviseroverføring af
højderetning til kanonerne. Som en art kunstgreb udstyredes kanonerne
ved højderetterens plads med en elevationsindikator, der gjorde det muligt
for højderetteren uden anvendelse af kanonsigtet at give kanonerne den
rette elevation i forhold til opsatshøjden. Under forudsætning af, at skibet
var på ret køl, d.v.s. at dækket var horisontalt, ville en indstilling i højden af
kanonen, der svarede tilopsatshøjden være korrekt. Elevationsindikatoren
sikrede, at klarlamperne kun kunne lyse og centralaffyring kun kunne
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finde sted, når dette var tilfældet. Krængede skibet, skulle kanonen have en
højderetning, der var lig den til den virkelige skudafstand svarende elevation +/- krængningsvinklen . Opsatsh øjden måtte derfor korrigeres. Ved
centraliseret sigte bestemtes d en såkaldte lodrette drejningsvinkel ved
hjælp af direktorskopets refleksspejle, der drejedes således, at der sigtedes
mod målets van d lin ie. Drejningsvinklen aflæstes, og ved hjælp af særligt udarbejdede ildl edertabeller var det så muligt at beregne krængningsvinklen.
Denne omregnedes til en opsatskorrektion , som indgik i ildlederens dagskorrek tion og de rm ed den til kan onerne sen dte opsatshøjde.

12. Oversigt over det i perioden 1907-1923 indf ørte skyts
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Til oven stående skema bemærkes, at den for 12 og 15 cm affutagen angivne
vægt er uden skjold. Hvo r der for an tiba llonskytset i en rubrik figurerer 2 tal,
har det øverste relation til skydning mod sømål, det nederste til skydning mod
luftmål. Den maksimale rækning var den til største højderetning svarende
skudafstand. Det 8 mm rekylgevær M/03 er medtaget i næste kapitels oversigt sammen med de senere anskaffede modeller.
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14. KAPITEL. MELLEMKRIGSÅRENE 1924-1938

1. Den internationale jlådeudvikling
Fl ådetraktaterne'
Den internationale flådebalance blev fra den første verdenskrigs ophør til
langt ind i 1930erne præget af fredstraktaten fra Versailles og rækken af flådekonferencer og -traktater, som også i høj grad kom til at påvirke udviklingen på artilleriområdet. I henhold til Versaillestraktaten måtte den tyske
marine ikke overskride en styrke bestående af 6 ældre slagskibe, 6 lette
krydsere, 12 torpedojagere og 12 torpedobåde. For slagskibene var artilleriarmeringen begrænset til 28 cm og for krydserne til 15 cm. Ved erstatningsbyggeri måtte følgende grænser for deplacement ikke overskrides:
Panserskibe 10.000 t, krydsere 6000 t, og jagere 800 t. Inden for rammerne
af Versaillestraktaten byggede Tyskland de tre ca. 10.000 t store "lommeslagskibe" , DEUTSCHLAND , ADMIRAL GRAF SPEE og ADMIRAL
SCHEER, hver armeret med 2x3 stk. 28 cm kanoner og 8 stk. 15 cm kanoner. De overskred imidlertid den tilladte tonnage med ca. 17%.2
Som et led i efterkrigsårenes nedrustningsbestræbelser underskrev de
fem sejrende sømagter, Storbritannien, USA, Frankrig, Japan og Italien i
1922 Washington traktaten , der dels for hvert land satte begrænsninger for
slagskibenes og hangarskibenes samlede tonnage, dels fastsatte et største
deplacement for slagskibe på 35.000 t, for hangarskibe på 27.000 t og for
andre skibe, herunder krydsere, på 10.000 t. For slagskibe vedtoges en byggepause på 10 år fra november 1921. M særlig interesse i artilleristisk henseende var de fastsatte kaliberbegrænsninger på 16 inch (40,6 cm) for slagskibe og 8 inch (20,3 cm) for alle andre skibstyper. l handelsskibe måtte der
ikke træffes forberedelser til installation af kanoner over 6 inch (15,2 cm) .
Bortset fra denne restriktion angik Washingtonkonferencens bestemmelser
kun storskibsklasserne. I 1927 afholdtes en flådekonference i Geneve med
henblik bl.a. på udbygning af Washingtonaftalen til også at omfatte krydsere, jagere og undervandsbåde. Den førte imidlertid ikke til nogen ny
aftale. Storbritannien fik inden for rammerne af Washingtontraktaten
tilladelse til at bygge de to slagskibe NELSON og RODNEY (standarddeplacement 35.000 t), der løb af stablen i 1925, imod at der udrangeredes
fire ældre skibe. Udover disse to enheder byggedes der ikke noget nyt slagskib fra 1922 til et stykke ind i 1930erne.
Washingtontraktaten skulle gælde til udgangen af 1936, idet det var forudsat, at en revisionskonference skulle afholdes i 1931. Denne konference
blev imidlertid fremskudt til 1930 . De fem søm agter mødtes i London og
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indgik en ny aftale, den såkaldte Londontraktat. Der opnåedes enighed om
at forlænge bygge pausen for slagskibe til Washingtontraktatens udløb.
Samtidig søgtes traktaten udvidet til ogs å at omfatte lette enheder. Hverken
Frankrig eller Italien ville gå med hertil, så denne del af traktaten tiltrådtes
kun af Storbritannien, USA ogJapan. Ved denne 3-magtsaftale defineredes
krydsere som overfladekrigsskibe, der ikke var slagskibe eller hangarskibe,
med en tonnage på over 1850 t eller med artilleri af større kaliber end 13
cm. Jagere defineredes som overfladekrigsskibe med en tonnage på under
1850 t og med en armering på ikke over 13 cm kaliber. Denne traktat havde
ligesom Washingtontraktaten gyldighed til udgangen af 1936.
I 1935 løstes den tyske marine ved indgåelsen af en britisk-tysk flådeaftale
i vidt omfang fra Versaillestraktatens begrænsninger. Den britiske regering
tog egenhændigt dette skridt, angiveligt i fredens interesse. Den tyske flådes styrke fastsattes til 35 % af den britiske, og det blev bl.a tilladt Tyskland
igen at bygge undervandsbåde. Nu kunne Tyskland iværksætte opbygningen af en stærk, moderne flåde. Samme år lagdes kølen til de to 34.800 t
store slagkrydsere GNEISENAU og SCHARNHORST, der hver var armeret
med 3x3 28 cm kanoner oprindelig tiltænkt yderligere 3 lornmeslagskibe."
Foruroliget over fremkomsten af DEUTSCHLAND-klassen svarede
Frankrig med de 26 .500 t store slagkrydsere DUNKERQUE i 1932 og
STRASBOURG i 1934. De havde en hovedarmering af 8 stk 33 cm kanoner
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og byggedes under påberåbelse af Frankrigs traktatmæssige ret til at gennemføre erstatningsbyggeri for 2 enheder.'
I 1935-1936 afholdtes en ny Londonkonference med henblik på at skabe
en nyordning af flådebegrænsningerne efter Washington- og Londonaftalernes udløb. Den førte imidlertid kun til en aftale mellem USA,
Storbritannien og Frankrig, der hovedsagelig drejede sig om definitioner
og gensidig orientering om byggeprogramrner.' Resultaterne af denne konference var så svage, at de kun fik ringe betydning. I de efterfølgende år
iværksattes i fornyet våbenkapløb bygningen af den sidste generation af
dreadnoughts, der skulle blive større og kraftigere end nogen af forgængerne. I Japan, der allerede i 1934 havde opsagt aftalerne, blev kølene i
1937 lagt til de 2 slagskibe, YAMATO og MUSASHI, der med et standarddeplacement p å 64.000 t og 46 cm skyts skulle blive verdens største og sværest armerede slagskibe. Dagen efter Washingtonaftalens udløb satte
Storbritannien de første 2 af de 5 slagskibe af KING GEORGE V-klassen på
stablen. I USA iværksattes i 1937-1938 bygningen af de første 2 slagskibe af
NORTH CAROLINA-klassen. Også i Italien og Sovjetunionen blev kølene
lagt til nye slagskibe, og i Tyskland påbegyndtes i 1936 bygningen af de ca.
42.000 t store slagskibe BISMARCK og TIRPITZ, som skulle armeres med
38 cm skyts.

Sem ålsskyts
Udviklingen af mellemkrigsårenes svære kanoner prægedes af Washingtontraktatens begrænsninger. Nok fremstilledes en del forsøgskanoner;
men der var ikke tale om en større produktion, før det nye rustningskapløb
begyndte omkring midten af 1930erne, og da var der ikke tid til at eksperimentere. Den gamle kappestrid mellem kanon og panser, af hvilke kanonen var panseret overlegent ved afslutningen af den første verdenskrig, ebbede ud af den simple årsag, at slagskibsbyggeriet gik i stå i den ovenfor
omtalte pause. Nye fremstillingsmetoder for panser udvikledes ikke, ligesom panseret ikke siden da er undergået nævneværdige metallurgiske ændringer," For det svære skyts vedkommende fandt forbedring på grundlag
af krigserfaringerne fortrinsvis sted inden for områderne tårnkonstruktion
og ammunition . For tårnenes vedkommende var bestræbelserne rettet
mod en øget sikkerhed for transporten af drivladninger fra magasinerne
op gennem tårnene og beskyttelse af magasinerne mod stikflammer. Der
indførtes ogs å sværere panser til barbetter og tårne. Kanonernes højderetningsfrihed øgedes til 30-45° for udnyttelse af den fulde skudvidde. På ammunitionsområdet udvikledes nye projektilformer med parabolsk forpart i
stedet for den før anvendte ogivale, der indførtes forbedrede brandrør, og
krudtsorternes stabilitet forøgedes. Den tyske flåde anvendte patronhylstre
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og kilernekanismer til alle kalibre. Det svære skyts i øvrige mariner havde
bundskruernekanismer konstrueret efter Welinprincippet, og der anvendtes drivladninger i karduser. Også det mellemsvære skyts påvirkedes af flådetraktaterne. Det størst tilladte kaliber i andre skibe end slagskibene, 8
inch (20,3 cm), indgik overalt som hovedarmering i svære krydsere, medens 6 inch (14,9-15,2 cm) kanoner anvendtes i lette krydsere og som sekundær armering i de fleste slagskibe. De større flåders jagere var i mellemkrigsårene hovedsagelig armeret med 4,7-5 inch (12-12,7 cm) fladbaneskyts, d.v.s. kanoner beregnet til skydning mod sømål. Den tyske marines
torpedobåde og første jagere havde dog 10,5 cm skyts. Hen mod slutningen
af 1930erne udvikledes "en hedsskyts", d.v.s. kanonsystemer, der både
kunne anvendes til skydning mod sømål og luftrnål.
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Luftværnsskyts
I mellemkrigsårene fandtes luftværnskanoner af kalibre fra 3" (76 mm) til
5,25" (13,3 cm). I den tyske flåde var de 88 mm og senere de 10,5 cm luftværnskanoner i de svære krydsere og panserskibene placeret i 3-aksiale affutager, hvor det ved drejning om en tredie akse var muligt at holde kanonens tapakse vandret, når underlaget på grund af urolig sø bragtes til at
skråne. I de fleste andre flåder anvendtes mere traditionelle 2-aksiale affutager til luftværnsskytset, og korrektion for tapaksehældningen søgtes foretaget f.eks. ved hjælp af en tapaksehældningskorrektør i ildledelsesanlægget. Til luftværnsskyts af kalibre fra ca. 3"/76 mm og opefter anvendtes
brisantgranater med mekaniske tidsbrandrør eller dobbeltvirkende brandrør, der kunne bringe granaten til sprængning såvel ved anslag mod målet
som efter et indstillet tidsforløb. Nærluftværnsskyts af kalibre fra 8 til 40
mm supplerede i større enheder de sværere luftværnskanoner og udgjorde
luftforsvarsarmeringen i jagere og mindre enheder, indtil disse fik en hovedarmering af enhedsskyts. Til nærluftværnsskyts af 20 mm og opefter anvendtes brisantgranater med anslagsbrandrør og lystracere, til de mindre
kalibre håndvåbenammunition .
Den britiske flådes vigtigste nærluftværnskanon var den 2 pdr. (40 mm)
Vickers Mark VIII Pom-Porn . Denne vandkølede, bæltefødede maskinkanon havde en begyndelseshastighed på 732 m /sek. og en skudhastighed på
ca. 100 skud/min . Omkring 1930 var der udviklet en S-løbet affutage, som
installeredes i slagskibene. I 1936 fremkom en 4-løbet affutage til brug i
mindre skibe. Denne kanon fandtes også i enkeltaffutage. I 1932 indførtes
også et vandkølet Vickers 0,5 inch (12,7 mm) maskingevær normalt anbragt i 4-løbet affutage. Desuden anvendtes forskellige typer maskingeværer med håndvåbenammunition, f.eks. det 0,303 inch (7,62 mm) Lewis
gevær, '
I USA indførtes i 1934 en vandkølet 1,10 inch (27,9 mm) automatisk kanon, som blev fremstillet på the Naval Gun Fac to ry. Denne kanon blev for
en tid flådens standard nærluftforsvarsvåben. Den anvendtes altid i 4løbsaffutager og havde en skudhastighed på ca. 140 skud/min. Endvidere
anvendtes det ligeledes vandkølede 0,5 inch (12 ,7 cm) Browning maskingevær i enkeltaffutage."
Den tyske flådes sværeste nærluftværnsskyts i årene op til den anden verdenskrig var den 80 kalibre lange, halvautomatiske 3,7 cm patronkanon
SKC/30, som fandtes både i enkeltaffutage og dobbeltaffutage , begge 3-aksiale. Den havde en be gyndelseshastighed på 1000 m/sek. og en største
skudhastighed på ca. 30 skud/min. Den tyske flåde havde desuden fra et
tidligt tidspunkt interesseret sig for det 20 mm kaliber og havde indført
Rheinmetalls 20 mm maskinkanon under betegnelsen 2 cm Flak C/30
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L/ 65. Denn e kanon modifi ce redes i 1935 og 1938, sidstnævnte å r med betegne lsen 2 cm Flak (Flieger Abwehr Kanone) e /38 . Den fan d tes clels i simp le krykke rettede e nke lt- og d obbel taffu tage r. clels i avancere de 4-løbe de
affutage r. Alle affu tagerne var 3-aksiale . Sku d h astig h e de n var 45 0-500
skud /mi n ."
I Euro pa markedsfø rtes i 1930ern e to nye kanonsystem e r. so m under d en
ande n verde nskrig skulle få en vid udbredelse i de krigsførendes flåd er. På
grundlag af e n konstru ktion fra 191 4 af tyskeren Reinh old Becker udviklede d e t schweizis ke firma Wer kze ug Masc hi ne n-fabrik O erlikon e n 20 mm
maskink an on , d er satte s i prod uk tio n i 1921, og so m fra begyndelsen af
1930erne ku nn e leve res i skibsaffu tage. Tyskla n d var en af de tidlige ku nd e r, d er ans kaffe de dette skyts u nder be tegnelsen Flak 28 og Flak 29. 1U Det
blev imidlertid so m ove nfor an ført Rh einmetall-kanon en , der blev standardvåbnet i Tyskland. Senere skulle man ge an dre lande in dføre O erlikonkan onen .
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På opfordring i 1928 fra den svenske marineforvaltning havde A.B.
Bofors konstrueret den 40 mm maskinkanon L/60. Efter en lang række forsøg og prøveskydninger kom gennembruddet i 1933, og i perioden 19341939 modtog fabrikken bestilling på i alt ca. 1500 kanoner, ligesom flere
lande, bl.a. Storbritannien, købte licens." Det har været hævdet, at Bofors i
1924 skulle have overtaget tegningerne til denne kanon fra Krupp, da der
ikke var interesse for den i Tyskland." I følge den svenske forsvarsstabs
krigshistoriske afdeling er denne påstand grundløs. Boforskanonen var angivelig en ren svensk konstruktion. " I henhold til patentet var de svenske
ingeniører, Victor Hammer (f. 1880) og Emanuel Jansson (f. 1888) opfinderne."
Ildledelses-materiel
I skibe af jagerstørrelse og opefter indførtes centralsigter for hovedarmeringen, og sigtemidlerne i disse stabiliseredes ved hjælp af gyrosystemer.
Der var en tendens til øgning af de optiske afstandsmåleres basislængde.
Storbritannien anvendte fortsat koincidensafstandmålere, medens de tyske
skibe udelukkende havde stereornålere, som også udbredtes til andre mariner.
Under udnyttelse af den almindelige udvikling på det finmekaniske og
elektriske område produceredes mekaniske regneelementer, der kunne
udføre addition, subtraktion, multiplikation og division samt løse trigonometriske problemer og gennemføre integration og differentiation. Endvidere indførtes kurvelegemer med følere til udtagning af korrektioner for
forhold , hvis variation beroede på mere komplicerede funktioner. Til drift
af en del af disse elementer anvendtes elektromotorer, ligesom data overførtes ad elektrisk vej, evt. ved følgevisersystemer. Sådanne regneelementer
kunne sammenbygges til mere eller mindre omfattende, analoge regnemaskiner. I den britiske flåde anvendtes i større skibe forskellige modeller
(Marks) af Admiralty Fire Control Table, der var en videreudvikling af det
under den første verdenskrig anvendte Dreyer's ildlederbord. I mindre
skibe brugtes en simplere udgave, the Fire Control Box, til beregning af
skuddata. I den amerikanske flåde benyttedes tilsvarende apparater, der benævntes Rangekeepers. De større tyske skibe var til ledelse af hovedarmeringen og 15 cm skytset udrustet med ildledelsessystem 1935 , der bl.a om fattede ildlederstationer med afstandsmålere med basislængder på 7-10,5
m, direktorskoper med centralsigte i både højden og siden og højt udviklede gyrostabiliseringssysteme r.
Ildledelsen af luftværnsskytset stillede sine særlige krav og var langt vanskeligere end ledelsen af sømålsskytset på grund af luftrnålenes større hastighed og tredimentionale bevægelser. Endvidere øgedes behovet for kor-
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rektion for rulning og duvning, når der blev skudt med stor elevation, og
ved skydning med granater med tidsbrandrør skulle flyvetiden i skudøjeblikket (temperingen) beregnes. I den britiske flåde anvendtes i større
skibe det såkaldte High Angle (H.A.) Fire Control System omfattende bl.a.
et centralsigte udstyret med afstandsmåler og et særligt H.A.ildlederbord i
artillericentralen, hvorfra skuddata incl. tempering sendtes til kanonerne
ved hjælp af følgevisersystemer. I mindre skibe anvendtes i artillericentralen et noget simplere regneapparat, the Fuze Keeping Clock. Disse britiske
ildledelsesanlæg arbejdede efter den lineære metode (linear system).
Måldata var baseret på den antagelse, at målet bevægede sig med fast kurs
og fart i konstant højde, og korrektionerne for målets bevægelse beroede
på gisning af dets fart og optisk fastlæggelse af dets kurs samt på den målte
afstand. Langt mere effektive anlæg, der arbejdede efter vinkelhastighedsmetoden (tachymetric system), var under udvikling. Ved denne metode beregnedes skuddata på grundlag af måling af vinkelhastigheden og vinkelaccelerationen af henholdsvis højde- og sidevinkelerne til målet samt afstanden og den hastighed, hvormed den ændredes. Den amerikanske flåde
havde allerede i 1928 et sådant system i noget modificeret form (tachyrnetric linear system) i brug i forbindelse med Director Mark 19, som anvendtes til ledelse af 5 inch (12,7 cm) skyts." Ved de tyske luftværnsildledelsesanlæg i større skibe var centralsigte og afstandsmåler placeret på en gyrostabiliseret platform. "'
Radar

Såvel fra et alment taktisk som et artilleristisk synspunkt var opfindelsen af
radar en af mellemkrigstidens vigtigste nyskabelser. Efter at det fra begyndelsen af 1930erne blev muligt at måle ekstremt korte tider, eksperimenteredes i flere lande med brug af radiobølger til bestemmelse af positionen af
fjerne genstande. Den engelske betegnelse for dette udstyr, radar, var en
forkortelse af netop denne funktion , radio detection and ranging. Det var
imidlertid den tyske flåde, der i 1934 som den første gennemførte forsøg
med radar mod et skibsmål ud for Kiel, og de første primitive radaranlæg
installeredes i 1938 i de tyske panserskibe. " I andre mariner var en tilsvarende udvikling i gang.

2. Søværnet i mellemkrigsårene
Reorganisering af Orlogsværftet

Umiddelbart efter vedtagelsen af lov om søværnets ordning i august 1922
nedsattes en Orlogsværftskommission med deltagelse af bl.a. rigsdags-
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mænd og repræsentanter for den civile industri. Denne kommission foreslog, at det gamle værft deltes i en militær flådestation og et civilt skibsværft
under navnet Orlogsværftet, idet cheferne for begge myndigheder skulle
være direkte underlagt Marineministeriet. Endvidere foreslog den en gennemgribende ombygning af Orlogsværftet. Denne ombygning gik i det
væsentlige ud på, at skibbyggeriet på Nyholm skulle nedlægges, og at der i
stedet skulle etableres et nyt omkring tørdokken på Dokøen og ved maskinværkstederne på Frederiksholm. I marts 1924 vedtoges de af dette forslag affødte ændringer til 1922-loven. Samtidig vedtoges en ektraordinær
bevilling til omdannelse af Orlogsværftet på ca. 2 millioner kr. Som civil direktør for Orlogsværftet udnævntes i 1926 underdirektør Niels Knud
Nielsen (1889 -1959) , der bestred denne stilling til 1959.
Modernisering afskytsterminologien

I 1925 ændredes de gældende bestemmelser for benævnelse af kanoner.
For kanoner anbragt i affutager, som var konstrueret til skydning mod luftfartøjer, fastsattes, at der efter kalibermålet skulle tilføjes bogstaverne
A.L.K. (antiluftfartøjskanon). Hermed afskaffedes den noget antikverede
benævnelse antiballonkanon."
Undervandsbådsvåbnet

Da de ældste undervandsbåde af A-klassen i 1920erne overførtes til reserven, og da det kunne forudses, at klassen som helhed ville være udrangeret i
begyndelsen af 1930erne på grund af alder, påbegyndte Orlogsværftet i
1923 efter færdiggørelsen af artilleriskibet NIELS IUEL bygningen af to nye
undervandsbåde. De udgjorde D-klassen, fik navnene DAPHNE og DRYADEN og hejste for første gang kommando i henholdsvis efteråret 1926 og
1927. De ca. 308/381 t (uddykket/neddykket) store både havde en i forhold
til størrelsen kraftig torpedoarmering med 4 stk. 45 cm torpedorør i stævnen og 2 stk. agter. Artilleriarmeringen bestod af l stk. 75 mm patronkanon
L/35 foranfor og l stk. 20 mm rekylkanon M/31 fra A/S Dansk Rekylriffe l
Syndikat agtenfor tårnet. Med disse to både nåede den danske undervandsbådsstyrke for en kort periode op på det efter danske forhold anseelige antal af 16 stk. bestående af 6 A-, 5 B-, 3 C- og 2 D-klasse både. De 6 undervandsbåde af A-klassen udgik i løbet af perioden 1928-1932.~"
Undervandsbådenes operative og uddannelsesmæssige muligheder forbedredes endvidere med tilkomsten af værkstedsskibet HENRIK GERNER
(460 t), der i 1928 afløste den gamle til værkstedsskib ombyggede kanonbåd GR0NSUND. HENRIK GERNER, som var den første nybygning fra
Orlogsværftets nye skibbyggeri på Dokøen, var armeret med 2 stk. 75 mm
patronkanoner L/55 M/26.
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Undrruandsb åden DRYADE-iV. (Oriogsmuseet),

Af og tilgang af ooerfladeskibe
J perioden 1924-1931 udgik orlogsskibet SKJOLD, krydserne GEJSER og
HEIMDAL, skonnerten INGOLF, minekran IV og d e 3 torpedobåde af
HAJEN-klassen, der var fra før 1900. Søværnets nybygningskonto var efter
1922-lovens ikrafttræden så lav, at der i de efterfølgende 10 år kun kunne
bygges i et beskedent tempo. Efter de 2 undervandsbåde af D-klassen og
HENRIK GERNER fulgte i 1929 inspektionsskibet HVIDBJ0RNEN og i
1930-1931 d e 3 torpedobåde af T-typen , DRAGEN, HVALEN og LAXEN .
HVIDBJ0RNEN blev bygget til stationsskibs- og fiskeriinspektionstjeneste
i Nordatlanten . Det ca. 1000 t store inspektionsskib armeredes med 2 stk.
kruppske 87 mm patronkanoner L/40, som i 1893 var anskaffet til krydseren HEIMDAL. Ilden ledecles fra øverste bro. Som primært artillerimeddelelsesmiclclel installerecles et kommandoanlæg (A-anlæg) leveret af firmaet
H.A.Schepeler og oprindelig anvendt i en af krydserne. Ved hjælp af dette
kunne der fra en afsender i bestiklukafet til modtagerne ved kanonerne
sendes 10 forskellige ordrer samt pejling til målet, opsatsafstand og sideforskydning. De 87 mm kanoner var opstillet i diametralplanet, den ene forude på bakken, den anden på overbygningen agter. Kanonfu nclame n te rn e
var beregnet til mulig installation af 12 cm patronkanoner L/40. I 1931 fik
HVIDBJ0RNEN tildelt l stk . 37 mm patronkanon L/28 til salut- og varsels-
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Inspekt ionsskibet ffi //DB'/ØRNEN. (Orlogsmuseet),

skud. Valget af armering til HVlDBj0RNEN illustrerer klart søværnets vanskelige økonomiske situation i 1920erne.
Da søværnet i slutningen af 1920erne stod overfor anskaffelsen af nye torpedobåde, prioriteredes ved typevalget torpedoarmering og sødygtighed,
som sammenholdt med ønsket om størst mulig fart, fornøden aktionsradius og gode beboelsesforhold under de givne økonomiske muligheder
førte til de ca. 300 t store både, som benævntes T-typen.~ 1 De tre 60 m lange
torpedobåde, DRAGEN, HVALEN og LAXEN, havde en højeste fart på
27,5 knob. Torpedoarmeringen bestod af 2 stk. faste 45 cm stævnapparater
og 2 stk. trippeldæksapparater placeret henholdsvis foranfor og agtenfor
en torpedobro agter. Artilleriarmeringen omfattede 2 stk. 75 mm patronkanoner L/40 opstillet i diametralplanet, den ene på bakken, den anden
på agterdækket. Luftværnsskytset var 2 stk. 20 mm rekylkanoner M/31 i
dobbeltaffutage opstillet på torpedobroen agter. Allerede i generalrapporten fra det andet togt i 1931 påpegedes, at artilleriarmeringen var for svag."
T-typen gav anledning til megen diskussion og kritik. Bortset fra Siam byggede ingen andre lande i 1930erne torpedobåde af denne mellemstørrelse.
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Torpedobå»! afDRAGEN-ldassl'l1 . (Orlog·HIIII.w:rl).

Eksempelvis an føres det i bogen "Flåde og Teknik", at di sse torpedobåde
var synlige beviser på de va nske lig hed e r, de danske marineteknikel-e havde
i mellemkrigsårene med at levere all-round-skibe, der ikke m åtte koste noget, men som gerne skulle udfylde så mange funktioner som muligt med
det resultat, at skibene ikke blev særligt fremragende til nogen af de opgaver, som man forestillede sig, at de skull e kunne løse. "

Søvæmsloven af 1932
I 1930/1931 slog den verdensomspændende økonomiske krise ogs å for alvor igennem i Danmark med krav om statslige besparelser. Ved et kompromis mellem de to regeringspartier, Socialdemokratiet og Det radikale
Venstre, og det største oppositionsparti , Venstre, nedsattes søværnets budget til ca. 11,5 millioner kr i forbindelse med vedtagelsen af lov om søværnets ordning 23/03 1932.~1 Dette betød en reduktion på 2,3 millioner kr. i
forhold til det allered e reducerede budget for 1931-1932. Reduktionen i
forhold til budgettet for 1930-1931 udgjorde hele 5,8 millioner kr. eller ca.
34%.~-' Denne lov indeholdt ikke konkrete styrkemål , men angav blot, at
flåden skulle bestå af:
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"De nuværende artilleriskibe,
torpedo- og undervandsbåde,
skibs- og fartøjsmateriel til minespærringer m.m.,
værkstedsskib for undervandsbåde,
skibe til særlige form ål".
M bemærkningerne til loven fremgår, at flåden udover de eksisterende
orlogsskibe, som nu benævntes artilleriskibe, skulle bestå af 9 torpedobåde
og 7 undervandsbåde a 300 t, 1 værkstedskib for undervandsbåde og 18
luftfartøjer. Ved denne lov blev kystbefæstningen under navnet Kystdefensionen overført fra hæren til søværnet, og der skete en del organisatoriske
ændringer, bl.a. etableredes Søværnskommandoen omfattende chefen for
Søværnskommandoen og Marinestaben som søværnets centrale kornmandomyndighed. Chefen for Søværnskommandoen var tillige direktør for
Marineministeriet. Endvidere oprettedes Kystflåden. Søartilleriet og Søminevæsenet underlagdes Marineministeriet (Søværnskommandoen) direkte. Også på personelområdet skete store ændringer. For det frivillige,
menige personels vedkommende indførtes mathordningen . Endvidere
kunne mandskab til søværnet fremdeles tilvejebringes ved indkaldelse af
værnepligtige. Dæksofficersordningen ophævedes, og i stedet oprettedes et
underofficerskorps bestående af kvarter- og underkvartermestre. For kvartermestre af I grad var der mulighed for udnævnelse til materielmester
med officersstatus. Søværnsloven medførte en reduktion af det faste personel fra 1.135 til 669 mand. Med denne lov nåede flådens materielmæssige
og personelle ramme et foreløbigt lavpunkt.
Flåden mellem to love

I løbet af perioden 1932-1937 slettedes i alt 16 enheder med en samlet tonnage på 11.270 t af flådelisten . I 1932 udgik artilleriskibet HERLUF
TROLLE og torpedobådene ORMEN, DELFINEN og SVÆRDFISKEN, i
1933 inspektionsskibet FYLLA og undervandsbådene ÆGIR og NEPTUN, i
1935 de 3 torpedobåde af TUMLEREN-klassen, i 1936 artilleriskibet
OLFERT FISCHER og tenderen FENRIS og i 1937 de 3 torpedobåde af
SøRIDDEREN-klassen og inspektionsskibet DIANA. I samme periode indgik i 1934 torpedobåden GLENTEN og inspektionsskibet INGOLF, i 1935
torpedobådene HØGEN og ØRNEN og opmålingsskibet HEJMDAL med
en samlet tonnage på 2.755 t.
I 1932 påbegyndtes bygningen af de sidste 3 torpedobåde af T-typen. I
denne forbindelse undersøgtes mulighederne for en styrkelse af artilleriarmeringen, idet den 75 mm patronkanon ans ås for at være for svag overfor
andre mariners lette kanoner. I løbet af marts 1932 indsendte Søartilleriet
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IIrlillf'li.ll(iliel NIEl.S IUEL rftl'rolllll)'gningt'll 1935-1936. (Orlogsmuseet],

nærmere oplysninger dels om 10,5 cm, dels om 87 mm torpedobådsskyts."
Den 10,5 cm kanon var for tung; men i betragtning af den 87 mm patronkanons overlegenhed over den 75 mm patronkanon L/40, hvad angik projektilvægt (9 kg mod 7), sprængladning (0,81 kg mod 0,43), begyndelseshastighed (835-850 m /sek. mod 700) og maksimal rækning (14.000 m mod
10.000) , accepteredes en vægtforøgelse på 4 t, som m åtte kompenseres
gennem en reduktion af torpedoarrneringen ." De 3 torpedobåde, GLENTEN, HØGEN og ØRNEN, der indgik i flådens tal i 1934-1935, armeredes
derfor hver med 2 stk. 87 mm patronkanoner L/50. Luftværnsarmeringen
var ligesom i DRAGEN-bådene 2 stk. 20 mm rekylkanoner M/31 i dobbeltaffutage opstillet på torpedobroen agter. Alle 6 både armeredes endvidere
Iwer med 2 stk . 8 mm rekylgeværer M/24 anbragt i sokler på hver side af
ildlederbroen. Torpedoarmeringen bestod af2 stk. faste stævnapparater og
2 stk. dobbelte dæksapparater til 45 cm torpedoer,
Det 1150 t store inspektionsskib INGOLF var primært bygget til tjeneste
som stationsskib ved Grønland, og det anvendtes hertil hver sommer i
åren e 1934-1938. Det ca . 69 m lange skib gjorde en fart af 16,5 knob og var
armeret med de 2 stk. 12 cm patronkanoner L/45 af Bofors konstruktion ,
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som i 1932 i FYLLA var blevet erstattet af 2 stk. gamle, kruppske 12 cm patron kanoner L/40. De 12 cm kanoner var opstillet i diametralplanet, den
ene forude på bakken, den anden agter på overbygningen. INGOLF var
endvidere armeret med 2 stk. 57 mm patronkanoner L/44 placeret omtrent helt forude på overbygningen med en på hver side og 2 stk. 8 mm rekylgeværer M/24 i enkeltaffutager på agterdækket. I 1938 forøgedes antallet af rekylgeværer til 4 stk . På øverste bro, ildlederbroen, hvorfra de 12 cm
kanoners ild lededes, var opstillet et ildledelsesanlæg af fransk konstruktion, system Aviso. Opmålingsskibet HEJMDAL byggedes til søopmåling
ved Grønland og Færøerne samt i forbindelse hermed inspektionstjeneste.
Det 705 t store, ca. 53 m lange skibe gjorde en fart af 12,6 knob. HEJMDAL
var armeret med 2 stk . 75 mm patronkanoner L/55 M/34. Det var ældre 75
mm kanoner placeret i nye affutager med delt højde- og sideretning. Også
HEJMDAL udrustedes med et fransk følgeviseranlæg til overføring af skuddata til 75 mm skytset.
I 1934 iværksattes konstruktionen og bygningen af 3 undervandsbåde af
en ny type, E-klassen, som med et deplacement på 320 /402 skulle blive flådens indtil da største undervandsbåde.
Da 1932-loven ikke muliggjorde bygning af et nyt artilleriskib, havde chefen for Kystflåden, kontreadmiral Bastrup, i januar 1933 som en foreløbig
løsning anbefalet en delvis modernisering af artilleriskibene NIELS IUEL
og PEDER SKRAM.~H I maj 1933 foreslog Søartilleriet i sine kommentarer til
dette forslag bl.a., at ildledelsesanlægget i NIELS IUEL udskiftedes med et
moderne ildledelsesanlæg med centralsigte, samt at dette skibs luftværnsarmering forbedredes ved installation af 8 stk. 20 mm rekylkanoner i 4 dobbeltaffutager og 4-6 stk. 8 mm rekylgeværer. For PEDER SKRAM foresloges
installation af ildledelsesanlæg med centralsigte for 24 cm batteriet samt
bl.a. anskaffelse af 2 stk . 20 mm dobbeltaffutager." Søartilleriets redegørelse blev af Marineministeriet sendt til udtalelse hos marinens skibstilsyn, der foreslog , at det undersøgtes, om PEDER SKRAMs hovedarmering
kunne ændres til 4 stk. 24 cm kanoner i 2 dobbelttårne ved anvendelse af
PEDER SKRAMs og OLFERT FISCHERs 24 cm kanoner L/43 samt til 4 stk.
10,5 cm kanoner til erstatning for de 15 cm kasematkanoner. Ved et møde
hos chefen for Søværnskommandoen den 03 /07 1933 bestemtes det, at de
nødvendige midler skulle anvendes til en rekonstruktion af artilleriskibene
NIELS IUEL og PEDER SKRAM, som senest skulle påbegyndes i finansåret
1935-1936. Rekonstruktionen af PEDER SKRAM skulle i hovedsagen omfatte anbringelse af 2 stk. 24 cm dobbelttårne, hvortil skulle anvendes PEDER SKRAMs 24 cm kanoner samt 2 stk. nyanskaffede. De 4 stk. 15 cm kanoner skulle udtages. De 2 stk. 75 mm antiluftfartøjskanoner L/55 skulle
erstattes af et passende antal 20 mm rekylkanoner, og PEDER SKRAM
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skulle forsynes med et moderne ildledelsesanlæg til de 24 cm kanoner.
Endvidere skulle 24 cm ammunitionen moderniseres. I NIELS IUEL skulle
skibets trækonstruktion fjernes eller brandsikres, og artillerikommandokablerne anbringes under panserdækket. Der skulle installeres et moderne
ildledelsesanlæg til 15 cm batteriet, og de 4 stk. 57 mm antiluftfartøjskanoner skulle erstattes af et pass ende antal 20 mm rekylkanoner. På begge
skibe skulle anbringes "bulges". Ophugningen af OLFERT FISCHER skulle
af beredskabsmæssige og uddannelsesmæssige grunde udsættes, til ovennævnte rekonstruktion af NIELS IUEL og PEDER SKRAM var fuldført.
Hele projektet forventedes at ville koste 8-9 millioner kr." Det viste sig imidlertid ugørligt at skaffe en ekstraordinær bevilling, og da brug af ordinære
midler af så stort et omfang til dette ene projekt ville have haft en lammende virkning på søværnet i øvrigt, måtte moderniseringen af PEDER
SKRAM opgives." I løbet af 1934 udskiftedes dog de 2 stk . 75 mm antiluftfartøjskanoner L/55 med 4 stk. 20 mm rekylkanoner M/31 i 2 dobbeltaffutager placeret i rede,' på begge sider afbroen, og 24 cm ammunitionen moderniseredes.
Ijuni 1934 bestemte Marineministeriet, at NIELS IUEL skulle gennemgå
hovedeftersyn og særlige moderniseringsarbejder, herunder installation af
nyt ildledelsesanlæg, ombygning af masten, placering af kablerne under
panserdækket samt brandsikring. Dette arbejde iværksattes i 1935 . NIELS
IUELs trebensmast udskiftedes med en pælemast, og et ildledelsesanlæg
fra det hollandske firma N.Y.Hazemeyer i Hengelo installeredes om bord i
1936. Samtidig ændredes luftværnsarmeringen til 10 stk. 20 mm rekylkanoner i 5 dobbeltaffu tage r. NIELS IUELs nye artillerimateriel godkendtes
efter skydning 22/08 1936.:\~
I søværnet tillagde man uanset manglende politisk støtte stadig svært armerede og pansrede artilleriskibe afgørende betydning for flådeoperationel' i vore farvande, dels til artilleristisk støtte for torpedo- og undervandsbådene, dels til forsvar af minefelter. Chefen for Kystflåden, kontreadmiral
Bastrup, argumenterede eksempelvis herfor i Tidsskrift for Søvæsen i
1935. :1:1 Da det i 1936 fornemmedes, at der var en positiv udvikling på vej i
den politiske holdning til forsvaret, lod Søværnskommandoen udarbejde
en række artilleriskibsprojekter. Der var tale om skibe med en hovedarmering af 4 stk. 28 cm, 25,4 cm eller 20,3 cm kanoner og en sekundær armering af 15 cm, 12 cm eller 10,5 cm kanoner samt 40 mm og 20 mm nærluftværnsskyts. Deplacementet varierende fra 5730 t til 4000 t."
Seoæmslooen af 1937
I 1933 var Hitler kommet til magten i Tyskland, og i de efterfølgende år tilspidsedes den internationale situation. Tyskland udtrådte af Folkeforbun-
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det, og i 1935 løsnedes Tyskland som nævnt fra Versaillestraktatens restriktive bestemmelser for flådestyrker. Samme år genindførte Hitler værnepligten. Ogs å i Danmark gav den internationale udvikling anledning til bekymring; men hensynet til den indenrigspolitiske situation vejede tungere end
nervøsiteten for den udenrigspolitiske udvikling. Dette sås af det lovforslag
forsvarsminister Alsing Andersen (1893-1962) fremsatte i Folketinget i februar 1937 . I sin forelæggelsestale betonede han, at regeringen ikke anså
det for muligt at bygge Danmarks sikkerhed på rustninger; men noget militær måtte vi have, og skulle militærordningen være mere rationel, var det
mest påtrængende at skaffe en tidssvarende materieludrustning til hæren
samt at sanere flådens forhold med hensyn til materiel og personel." Den
nye lov om søværnets ordning blev vedtaget i maj 1937 ':'" I lovens § 5 anførtes, at materiellet inddeltes i materiel aflinien og materiel af reserven. Som
flådens liniemateriel anførtes samme skibstyper som i 1932-loven , idet der
dog for artilleriskibenes vedkommende kun nævntes "artilleriskibet NIELS
IUEL indtil det udgår". Søværnets militære driftsbudget øgedes til 14,5 millioner kr. Herudover ydedes der inden for en periode af højst 6 finansår en
samlet ekstraordinær bevilling på 9 millioner kr. til anskaffelse af skibsmateriel til flåden samt 1,5 millioner kr. til Kystdefensionen, og der reguleredes for bl.a. kurstab og prisstigninger. Alt i alt betød dette en budgetforbedring på ca. 6 millioner kr. eller ca. 40% . Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik det, at det forventedes, at der i løbet af 6 år kunne bygges 3
undervandsbåde, 2 torpedobåde, 3 minestrygere, l mineskib, l inspektionsskib og l opmålingsskib, samt at der ville kunne påbegyndes bygning
af l undervandsbåd. Flådemateriellet p åregnedes derefter, n år NIELS
IUEL til sin tid udgik, at ville bestå af:
8 torpedobåde,
4 undervandsbåde
3 minestrygere,
l mineskib,
20-24 luftfartøjer,
inspektions- og opmålingsskibe og værkstedsskib m .m.
Søværnet anså stadig artilleriskibe for at være helt nødvendige bl.a. til
neutralitetsopgavernes løsning; men forsvarsministeren havde i sin forelæggelsestale fremhævet, at bygning af et moderne artilleriskib, som måtte
forventes at koste ikke under 25 millioner kr., ville overstige landets kræfter, endda uden at et par stykker af disse skibe ville bidrage til landets sikkerhed.' PEDER SKRAM bevaredes i reserven. På personelområdet øgedes
normerne for det faste personel fra 669 til 1.035 mand. Sammenfattende
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kan det nok siges, at denne lov ikke muliggjorde en væsentlig genopbygning af flåden; men den bremsede nedgangen , og der opnåedes bedre
overensstemmelse mellem midler, personel og materiel end ved de to foregående ordninger.
Implementering af 1937-loven
De 3 undervandsbåde af E-klassen , der søsattes i 1937-1938, fik navnene
HAVMANDEN, HAVFRUEN og HAVKALEN. De havde en torpedoarmering bestående af 5 stk. 45 cm torpedoudskydnings-apparater, 3 for og 2 agtel", og en artilleriarmering omfattende 2 stk. 40 rekylkanorier L/50 fra
Bofors og 2 stk. 8 mm rekylgeværer," Ligesom det var undervandsbådene af
D-klassen, der havde givet anledning til indførelsen i søværnet af den 20
mm rekyl kanon fra A/S Dansk Rekylriffel Syndikat, blev det med undervandsbådene af E-klassen, at den 40 mm rekylkanon fra Bofors introduceredes.
NIELS IUELs luftværnsarmering suppleredes i april 1938 med 14 stk . rekylgeværer M/37 i 7 dobbeltaffutager. "
I april 1938 gav Østrigs indlemmelse i det tyske rige anledning til, at
Rigsdagen vedtog en lov, der bemyndigede regeringen til at optage et indenlandsk statslån på indtil 50 millioner kr., hvoraf ca. 20 millioner over 3
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år skulle bruges til at fremskynde de ekstraordinære anskaffelser til de to
værn, som 37-lovene forudsatte." For søværnets vedkommende førte dette
foruden til fremskyndelse af det allerede planlagte byggeprogram til beslutning om bygning af den 4. undervandsbåd af E-klassen, HAVHESTEN. 4 1
I 1938 påbegyndtes endvidere på Orlogsværftet bygning af 12 recognoscerings- og bombefly af type Fairey PA/34.
I løbet af 1938 blev kølene lagt til de 3 minestrygere, SØLØVEN, SØBJØRNEN og SØULVEN, samt opmålingsskibet FREJA, og i december samme år
løb SØLØVEN og FRFJA af stablen. De første skridt blev taget til bygning af
mineskibet LINDORMEN, som Marineministeriet ønskede klar til søprøver
primo 1940. Orlogsværftet indsendte i slutningen af året skitseprojekt til de
2 torpedobåde med projektbetegnelsen 2 T / 40, der skulle blive til efterkrigstidens HUITFELDT og WILLEMOES. 4~ Udestående af de ved 1937-10ven forudsatte nybygninger var derefter alene inspektionsskibet.
Minestrygerne af SØLØVEN-klassen, der var bygget af stål, havde et standard deplacement på 265 t, var 53,8 m lange og havde en største fart på
19,5 knob. I forbindelse med projekteringen af de 3 første minestrygere forelagde Søartilleriet efter forhandlinger med A.B. Bofors følgende armeringsmuligheder:
2 stk. 10,5 cm patronkanoner L/41 M/37.
2 stk. 88 mm patronkanoner L/45 M/37 eller
2 stk. 75 mm patronkanoner L/55 M/07 i nye affutager
samt i alle tilfælde 4 stk . 20 mm rekylkanoner i 2 dobbeltaffutager.
Søartilleriet argumenterede kraftigt for den førstnævnte mulighed, hvor
man ville opnå en øgning af slagkraften på 100 % i forhold til den sidstnævnte." M økonomiske grunde faldt valget imidlertid på de eksisterende
75 mm patronkanoner. De placeredes i nye affutager med delt højde- og sideretning, og til ledelse af dette skyts bestiltes hos Hazemeyer i Holland 3
ildledelsesanlæg med følgevisertransmission af skuddata til kanonerne.
Det lille opmålingsskib FREJA havde et deplacement på 325 t, var 40,9 m
langt og kunne gøre 10,5 knob. Det var udstyret med placementer og fundamenter til 2 stk. 75 mm patronkanoner og 2 stk. 20 mm rekylkanoner,
idet skyts med ammunition efter Marineministeriets bestemmelse i oktober
1937 indtil videre ikke skulle anskaffes og installeres om bord."
Alt imedens planlægningen og byggeriet af ovennævnte mindre enheder
var i gang, arbejdedes der i søværnet videre med artilIeriskibsprojekterne
fra 1936. SøartilIeriet undersøgte mulighederne for indkøb af det ønskede
artilIerimateriel og prisoverslag herfor. Efter forhandling med bl.a. A.B.
Bofors indberettedes i september af 1938 følgende overslag:"
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4 stk . 20,3 cm kanoner i 2 dobbelttårne
8 stk. 10,5 cm patronkanoner i 4 dobbelttårn e
4 stk. 40 mm rekylkanoner
8 stk . 20 mm rekylkanoner i 4 dobbeltaffu tager
Pris : kr. 7.268.000
4 stk. 28
4 stk. 12
6 stk. 40
6 stk. 20
Pris: Ca.

cm kanoner i 2 dobbelttårne
cm patronkanoner
mm rekylkanoner
mm rekylkanoner
kr. 14.000.000

Under den tjekkiske krise i september 1938, hvor krigsfrygten var udtalt,
iværksattes visse beredskabsforanstaltninger, bl.a. overvågning og bevogtning af farvandene omkring København, hvor NIELS IUEL var stationeret,
og hvor inspektionsskibet INGOLF anvendtes som vagtskib i Drogden."
Faren drev dog ogs å over denne gang; men freden skulle ikke vare længe.

3. Seartilleriets organisation og lokaliteter
Efter vedtagelsen af rettelserne til søværnsloven af 1922 om adskillelsen af
Orlogsværftet og flådestationen udsendtes i 1925 en ny, midlertidig instruks for chefen for Søartilleriet, der ikke væsentligt ændrede hans opgaveområde. Han skulle fremdeles varetage Søartilleriets administration og
udviklingen af det under Søartilleriet hørende materiel samt ledelsen af de
til hans virksomhed hørende værksteder og depoter m.v., og han var ministeriets tekniske konsulent på de under hans virksomhed hørende områ-
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der. Hans tjenstlige forhold til chefen for Flådestationen var principielt de
samme som tidligere til chefen for Orlogsværftet, og hans korrespondance
med ministeriet skulle foregå gennem chefen for Flådestationen. I organisatorisk henseende fastsattes det nu, at chefen for Søartilleriet såvel i sin militære som sin tekniske virksomhed assisteredes af 2 afdelingschefer, en for
materiellet og en for artilleriets praktiske brug samt af en bestyrer for arsenalet, en bestyrer for artilleriværkstedet og en bestyrer for Søartilleriets laboratorium}; Denne ordning var indført med søværnsloven af 1922.
Som en naturlig følge af Orlogsværftets udvidelser på Dokøen blev det
nødvendigt at flytte Søartilleriets kontorer og tegnestue m.v. bort fra
Ankerstokhuset, der skulle rives ned. Den sydlige tværfløj af arsenalkomplekset indrettedes derfor til kontorbygning og tegnestue for Søartilleriet,
en ombygning der forenede gammelt og nyt til en smukt afstemt helhed,
og som gav Søartilleriets administration en traditionsbestemt plads midt i
den virksomhed, den ledede..' ~ Den gamle tanke om, at Søartilleriet, dets
virksomheder og magasiner skulle være samlet på Arsenaløen, var nu blevet
til virkelighed. Ombygningen var færdig, således at indflytning kunne finde
sted 29/04 1926. '~1
I juli 1930 afgik kommandør Saabye på grund af alder efter at have gjort
tjeneste ved Søartilleriet fra 1898 og været Søtøjmester/chef for Søartilleriet siden 1905. Han efterfulgtes af kommandør E.M.baron Gyldenkrone.
Kaptajnløjtnant C.V.T.Heiberg~·" havde i 1929 afløst daværende kommandørkaptajn baron Gyldenkrone i Undertøj mesterens nye rolle som
chef for Søartilleriets materielafdeling, og i 1926 afløste kaptajnløjtnant
Hj.F.Frederiksen'" orlogskaptajn Briand de Creveceur som chef for skydeafdelingen.
Omkring 1930 fik fabrikationen af 20 mm affutager til søværnet og til
Dansk Rekylriffel Syndikat et sådant omfang, at der opstod behov for en udvidelse af Søartilleriets værkstedskapacitet. I 1931 opførtes derfor parallelt
med og øst for det gamle værksted en ny værkstedsbygning i en etage med
såvel montagehal som optisk værksted.
Ved søværnsloven af 1932 blev chefen for Søartilleriet som direktør direkte underlagt Marineministeriet (Søværnskommandoen), og i denne forbindelse udsendtes en ny instruks, hvor den traditionsrige titel , Søtøjmester, genindførtes ganske vist i parantes efter betegnelsen direktør for
Søartilleriet. Søartilleriets to afdelinger benævntes nu sektioner, og chefen
for materielsektionen, der var souschef ved Søartilleriet, benævntes atter
Undertøjmester. Ved materielsektionen assisteredes direktøren af en konstruktør, en bestyrer af artilleriværkstedet, en bestyrer af Søartilleriets laboratorium og en bestyrer af arsenalet. Han havde endvidere ledelsen af den
på Lynetten i 1925 oprettede afstandsm ålerstation." Uddannelsen i af-
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Soartilleriet« kontorer og tr!g/ll'stlle i arsenalets '~JllJløj, (Mariut'IH Bibliotek).

standsmåling indgik som et fast led i Søartilleriets virksomhedsområde underlagt chefen for skydesektionen. I foråret 1933 overgik denne uddannelse imidlertid fra Søartilleriet til den ved 1932-loven nyoprettede Kystflåde. I maj 1933 erstattedes ovennævn te instruks for direktøren for
Søartilleriet af en ny og omredigeret udgave, der bl.a. tog højde for
Kystdefensionens særlige administrative beføjelser og for afstandsobservatoruddannelsens flytning. "
Den praktiske del af artilleriuddannelsen i land af flådens personel fandt
indtil 1932 sted i kanonhuset på Dokøen. Her var pladsforholdene imidlertid indskrænkede, og med indførelsen af den 20 mm rekylkanon i enkeltog dobbeltaffutage og nyt torpedobådsskyts var der behov for mere plads.
Derfor indstillede Søartilleriet i november 1931, at det hidtidige marketenderis lokaler i bygningen øst for den nye kedelsmedie blev overdraget til
Søartilleriet til brug for artilleri uddannelsen. Her indrettedes artillerihallen , hvor diverse skytstyper opstilledes, og hvor der i 1937 anbragtes en rullende platform til indøvelse af kanonbetjening under realistiske forhold. "
Overførslen af kystartilleriet med værker og materiel, herunder i alt 120 kanoner," til søværnet medførte øgede arbejdsopgaver bl.a. for Søartilleriets
artilleriværksted med eftersyn og vedligeholdelse af kanoner, affutager og
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Chefen for Soartilleriet, kommandør E.iVI.
baron Gyldenkrone.
(Det Kongelige Bibliotek, Fotografisk Atelier} .

optisk materiel m.m. Dertil kom bl.a. de årlige søtøjmestereftersyn på forterne. I 1936, da der atter var behov for en udvidelse af artilleriværkstedet,
blev der opført en tilbygning mod nord til den ældre værkstedsbygning.
Denne tilbygning blev udført i en etage med mansard i lighed med den ældre bygning.·..;
11932 afløste kaptajnløjtnant Hj.Rasmussen" kaptajnløjtnant Frederiksen
som chef for skydesektionen. I 1938 tiltrådte orlogskaptajn C.Y.T.Heiberg
som fungerende direktør for Søartilleriet under direktørens sygdom. Han
afløstes som chef for materielsektionen af orlogskaptajn HJ.Rasmussen .

4. Det lette sømålsskyts
75 mm patronkanon L/35
Til undervandsbådene DAPHNE og DR\J\DEN konstrueredes ved Søartilleriet den 75 mm patronkanon L/35 M/25 med tilhørende affutage.
Kanonen var af omtrent samme konstruktion som den halvautomatiske 75
mm patronkanon L/30 M/10. Den var dog 5 kalibre længere end denne,
og kanonrøret endte forude ligesom ved den 75 mm patronkanon L/55
med et hoved. Affutagen, der var af den velkendte enmandsrettede type, af-
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75 mm patronkanon 1./35 [r« IIl1d!'11J{//ut.\Md!'lIl'a!DAPHNE-ktas.w:lI. (Foto: H,·tg!' Abmhamson, TM) .

veg fra den 75 mm L/30 ved , at den midterste del af kappen foroven var
bortskåret for at spare vægt. Åbningen dækkedes af et tyndt metaldæksel.
Forskellige dele, bl.a. rekylbremsen, var forsynet med ekstra pakninger for
at skabe tæthed under dykning. l daglig orden var der isat og fastspændt et
særligt tætningsapparat. Anskydning og affutageprøve afholdtes med den
første 75 mm patronkanon L/35 i juli 1926 og med nr. 2 og 3 i løbet af
1927."" Kanonerne var som flådens øvrige 75 mm kanoner fremstillet på
hærens tøjhusværksteder på Amager, medens affutagerne fabrikeredes på
artilleriværkstedet på Holmen. Nr. 1 og 2 installeredes i undervandsbådene, hvor de var anbragt på dækket foran tårnet. Nr. 3 opstilledes i begyndelsen af 1930erne til undervisningsbrug og som reservekanon i artillerihallen på Frederiksholm. Kanonbesætningen bestod af 3 mand, idet kanonkommandøren var ildleder og samtidig som opsatsmand selv indstillede opsats og sideforskydning. Højderetningsfriheden var -12 - +30 °, begyndelseshastigheden 625 m /sek. og skudhastigheden ca . 16 skud/min.
Der fremstilledes ikke flere kanoner af denne type.

75 mm patronkanon L/40
Da der i august 1927 blev truffet beslutning om bygningen af de nye torpedobåde af DRAGEN-klassen (T-typen), iværksatte Søartilleriet konstruktion af en noget modificeret 75 mm patronkanon og af en helt ny affutagetype med delt højde- og sideretning, der fik betegnelsen 75 mm patronka-
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75 111m patronkanon L/35 i untleruandsb åd af Dsklassen og 57 mm antiiuftfartojskanon L/30 i
undereandsb åd a] B- eller C-klassen. (Orlogsmuseet) .

non L/40 M/29. I slutningen af 1928 påbegyndtes fremstillingen . Kanonen
fabrikeredes ved hærens tøjhusværksteder af smedet, hærdet martinstål fra
A.B.Bofors i Sverige. Den var nærlig af samme konstruktion som den 75
mm patronkanon L/55, idet bevægeorganerne for den lodrette, halvautomatiske kilemekanisme også ved den nye kanon var placeret på højre side.
Kanonens hele længde var reduceret til 40 kalibre. Løbet var som ved de
øvrige 75 mm kanoner forsynet med 28 højresnoede riffelgange med ensformig snoning. Stigningen var ligesom ved L/30 og L/35 på 25 kalibre.
Kanonen endte fortil i et hoved. Den nye affutage, der byggedes på artilleriværkstedet på Holmen, bestod som de tidligere 75 mm affutager af en
kappe , en gaffelpivot og en sokkel. Af hensyn til vægten anvendtes letmetal
i så stor udstrækning som muligt. Som en nyskabelse var den progressive rekylbremse med indbygget frembringerfjeder anbragt oven på kappen. På
ve nstre side af kanonen fandtes højderetningsapparatet, sæde for højderetteren /skytten og et sæt sigternidler, der bestod af et opsatshus, en sigtearm
og en vinkeldannet sigtekikkert med forstørrelse 6 gange. På højre side
fandtes sicleretningsapparatet, sæde for sideretteren samt tilsvarende sigtemidler. Aftrækket val- mekanisk, og affyring foretoges ved hjælp af et hånd-
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751/11/1 patronkanon L/40 M/29 ui torpedobåd» a/DRAGEN-It/assl'll.
(Trgnl'f a/ Kirsten Yde-Andersen, TM).

greb på højderetningsapparatet. Indstilling af opsatsafstand og sideforskydning udførtes fra kanonens venstre side primært efter de elektriske følgevisermodtagere for opsatshøjde og sideforskydning. Kanonbesætningen bestod af 4 mand samt 3 mand til ammunitionens transport. Højderetningsfriheden var -7 - + 30°, begyndelseshastigheden 700 m /sek og skudhastigheden ca. 16 skud/min. Der fremstilledes i alt 7 stk. som nummereredes
41-47. I hver af de 3 torpedobåde, DRAGEN, HVALEN og LAXEN , installeredes 2 stk ., og nr. 47 opstilledes i artillerihallen. I 1932 indkøbtes fra
A.B.Bofors yderligere emner til 7 stk. 75 mm patronkanon L/40, som i
1931 var bestilt sat i arbejde på hærens tøjhusværksteder," Disse kanoner
var tiltænkt de næste 3 torpedobåde af T-typen , GLENTEN, HØGEN og
ØRNEN, der søsattes i 1933-1934. De fik numrene 48-54, men blev aldrig
færdiggjort. Allerede i 1932 var der blevet truffet beslutning om at indføre
skyts af et større kaliber.

75 mm patronlumon L/55
De sidste 2 stk. 75 mm patronkanoner L/55 (nr. 31 og 32) fremstilledes i
1928 til værkstedsskibet HENRIK GERNER. Disse kanoner og affutager, var
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patronkanon L/40 M/29 opstillet ved Bornholms Marinedistrikt I)'; RJIII'r!IIla'g/en.

(Bornholms Marin rdistrikt),

nærlig af samme konstruktion som de tidligere fremstillede 75 mm patronkanoner L/55. De havde dog større højderetningsfrihed (-12 - + 25°) og
samme sigte som undervandsbådenes 75 mm patronkanoner L/35 M/25.
HENRIK GERJ'\JERs kanoner benævntes 75 mm patronkanon L/55 M/26.
Efterhånden som VALKYRIEN, HERLUF TRaLLE og OLFERT FISCHER
udgik af flådens tal, frigjordes et antal 75 mm kanoner, der fandt anvendelse som hovedarmering i forskellige mindre skibe, såsom mineskibet
LOSSEN i 1924, inspektionsskibet ISLANDS FALK i 1925 og opmålingsskibet HEJMDAL i 1935. Indtil 1929 havde alle de 75 mm patronkanoner bortset fra PEDER SKRAMs 2 stk. 75 mm antiluftfartøjskanoner været placeret i
enmandsrettede affutager med skulderkrykke.
Det var med torpedobådenes 75 mm patronkanon L/40 M/29, at der til
75 mm skytset indførtes affutager med delt højde- og sideretning.
HEJMDALs kanoner (nr. 22 og 23) placeredes i affutager af denne type og
benævntes 75 mm patronkanoner L/55 M/34. Principielt adskilte de sig
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8 7 nun patnmkanon L/50 li/ 100jm/obrilil' IIf GU;;N71;;N-/r/assl'n. (Tegn e; af Kirsten Yde-Andersen, TM) .

kun fra torpedobådsaffutagerne M/29 ved at have pankratiske sigtekikkerter med skr åt indblik og forstørrelse 2,5-7,5 gange. 75 mm skytset til de i
1938 under bygning værende og projekterede minestrygere af SØLØVENklassen og mineskibet LINDORMEN var ligeledes ældre 75 mm kanoner,
der placeredes i nye affutager af samme art som HEJMDALs. De forsynedes
imidlertid med følgevisermodtagere af en anden konstruktion knyttet til de
til disse skibe bestilte ildledelsesanlæg fra fabrikken Hazemeyer i Holland.
Minestrygernes og LINDORMENs skyts benævntes 75 mm patronkanon
L/55 M/38. Den egentlige kanonbesætning til hver af disse 75 mm kanoner bestod af 4 mand, hvortil kom folk til ammunitionens transport.

87 III/n patronkanon L/50
Da DRAGEN-klassens 75 mm patron kanoner L/40 ansås for at være for
svage i forhold til andre flåders søm ålsskyts. besluttedes det i 1932 som tidligere nævnt at fremstille 87 mm skyts til de næste 3 torpedobåde af T-typen, og i for året 1933 påbegyndtes arbejdet med den 87 mm patronkanon
L/50 til GLENTEN-bådene.... Kanonen blev konstrueret ved Søartilleriet,
idet den vandrette kilemekanisme var udformet som mekanismen til den
12 cm patronkanon L/45, til hvilken Søartilleriet havde licensret i henhold
til kontrakt med A.B.Bofors.'iI Kanonen fremstilledes på hærens tøjhusværksteder af emner af smedet og hærdet martinstål fra AB.Bofors. Den
bestod af et kærnerør, der udvendig på ca. 2/3 af sin længde var cylindrisk
afdrejet, del-efter fulgte et ringformet fremspring, og på kn ap den forreste
trediedel var det svagt konisk. Om den cylindriske del af kærnerøret var der
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Skydning med 87 111111 patronkanon L/50 fm 100/wioMr! af GI.BNT1'.'N-ldaHeI1. (Orlogsmu seet),

med spænding lagt en mantel, som bagtil dannede stødbundstykket. Løbet
var riflet med 32 højresnoede riffelgange med ensformig snoning svarende
til en stigning på 30 kalibre. Den halvautomatiske mekanisme bestod af en
vandret kile med udtræk til højre. Mekanismen kunne omstilles til håndkraftbetjening. Affutagen, der benævntes enkeltaffutage M/32, var af
samme konstruktion som den ovenfor beskrevne affutage til den 75 mm patronkanon L/40 og havde som denne elektriske følgevisermodtagere for
opsatshøjde og sideforskydning. Anskydning og indskydning indledtes i
februar 1934.h~ Der fremstilledes i alt 7 stk. (87 mm patronkanoner nr. 1117), som fordeltes med 2 stk. til hver af torpedobådene GLENTEN,
HØGEN og ØRNEN, medens den sidste opstilledes i artillerihallen.
Installationsskydning afholdtes i de 3 torpedobåde i henholdsvis maj og november 1934 og juni 1935. Kanonbesætningen bestod af 4 mand.
Højderetningsfriheden var _10 0 - + 30 0. Begyndelseshastigheden var 850
m /sek. og skudhastigheden ca. 16 skud/min.
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Det ældre lette skyts
Det ældre 37-57 mm skyts anvendtes i aftagende grad i mellemkrigsårene.
De små 37 mm patronkanoner L/28 benyttedes efter den første verderiskrig kun som signal- og salutkanoner, og den sidste udgik med tenderen
FENRlS i 1936. De 37 mm patronkanoner L/38 medgaves artilleriskibene
PEDER SKRAM og OLFERT FISCHER som fartøjsarmering. 2 stk. udgik
med torpedobåden ORMEN i 1932, og 3 stk. blev i 1934-1935 overladt til
Island til bestykning af deres inspektionsfartøjer. I 1938 indgik imidlertid
stadig 8 stk. i flådens armering fordelt med 2 stk . til PEDER SI{RAMs fartøjer, 2x2 stk. til minekranerne KVINTUS og SIXTUS samt 1 stk til hver af
kutterne MAAGEN og TERNEN.
Af de oprindelig 14 stk. 47 mm patronkanoner L/44 ombyggedes i 1924
og 1937 i alt 8 til instruktionskanoner til artilleriskibet NIELS IUELs 15 cm
patronkanoner L/45, og 2 stk. anvendtes indtil 1936 som salutkanoner i
NIELS IUEL. Helt frem til 1943 indgik 2 stk. som "trawlerkanoner" i inspektionsskibet ISLANDS FALKs armering. 1 stk. 47 mm L/50 var fra 1924
til 1930 udlånt til det islandske inspektionsskib THOR. Tenderen FENRlS
og inspektionsskibet DIANA var hver armeret med 2 stk. til henholdsvis
1936 og 1937. Derefter var blot l stk. i brug som salutkanon på batteriet
SIXTUS.
Med afgangen af orlogsskibet SKJOLD, artilleriskibet HERLUF TROLLE,
krydserne HEIMDAL og GEISER og skoleskibet INGOLF 1926-1932 ophørte også brugen af hovedparten af de 57 mm patronkanoner L/44.
Nogle få anvendtes i fiskeriinspektionsskibene. I 1938 var der således 2 stk.
i INGOLF.

5. Luftværnsrekylgeværerne afsystem Madsen
8 mm rl'k)'lgevær L/80 M/03
Det 8 mm rekylgevær L/80 M/03, der i 1915 indførtes primært som luftværnsvåben i de 9 torpedobåde af TUMLEREN-, S0RlDDEREN- og HVALROSSEN-klasserne samt i ORMEN og i de 6 undervandsbåde af HAVMANDEN-klassen (A-klassen), indgik i disse enheders armering frem til
1930erne. Derefter benyttedes et antal bl.a. som instruktionsvåben for 20
mm rekylkanoner. Beholdningen var fremdeles 38 stk. De efterhånden
slidte rekylgeværer M/03 afløstes i løbet af 1930erne af de nyere modeller
24 og 29 fra hærens våben arsenal og model 37 fra Dansk Industri Syndikat.
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8111111 rell)'lgpværer L/75 /vl/ 24 i f'Illirl/aJjIl/age M/24j)(i Soartilleriets uærksied. (Tøj h II S 111 useet).

8 mm rek)'lgevær L/75 M/24
I perioden 1930-1935 anskaffedes fra hærens våbenarsenal i alt 40 stk. rekylgeværer af en ny og forbedret type, model 1924, som efterhånden fordeltes
til flådens skibe. Det 8 mm rekylgevær L/75 M/24 udmærkede sig i forhold
til M/03 ved højere skudhastighed (600 mod 550 skud/min.) samt et større
magasin (30 mod 20 patroner). Det var, som det fremgår af betegnelsen, 5
kalibre kortere end M/03, og aftrækkermekanismen var væsentligt ændret.
M/24 kunne i modsætning til M/03 ikke skyde enkeltskud, men kun automatisk skydning, som var den eneste anvendelige skydernetode mod luftmål. Patronerne tilførtes rekylgeværet fra buemagasin M/29. Indledningsvis anvendtes det nye rekylgevær afhængig af opstillingsstedet i den til
rekylgevær M/03 konstruerede gaffel pivot M/15 eller i gaffelgren. I 1932
bestemtes det, at det 8 mm rekylgevær L/75 M/24 i de 6 torpedobåde af
TUMLEREN- og S0RIDDEREN-klasserne skulle placeres i moderne luftværnsaffutager benævnt enkeltaffutage M/24. Søartilleriets artilleriværk-

Luftværnsrekylgeværerne af system Madsen

537

sted leverede frem til 1935 i alt 32 stk. affutager af denn e type, som indførtes i flere and re overfladeskibe. Bl.a. placeredes 2 stk. på PEDER SKRAMs
24 cm tårne. Til undervandsbådene DAPHNE og DR~EN konstrueredes
gaffelpivot M/33 beregnet tillønningsbeslag. Forsøgsvis fremstilledes ogs å
l stk. dobbeltaffutage M/34. Den blev imidlertid ikke benyttet til det 8 mm
rekylgevær L/75 M/24, men videreudvikledes til dobbeItaffutage M/37,
som blev anvendt til det 8 mm rekylgevær L/75 M/37. I 1935 anvendtes 4
stk. 8 mm rekylgeværer M/24 som instruktionsgeværer til 20 mm skytset i
PEDER SKRAM og fra 1936 var NIELS lUEL forsynet med 10 stk. til de 5
ombordværende 20 mm dobbeltaffutager.
Enkeltaffutage M/24 bestod af en vugge, en gaffelpivot og en sokkel.
Rekylgeværet var fastspændt i vuggen, der var forsynet med et fjedersystem,
som dels virkede til bremsning under og fremløb efter rekylen, dels dæmpede fremløbet. Bagtil var der til vuggen fastgjort en krykke, der endte i en
skulderbøjle. På den nedadvendende del af krykken fandtes et pistolgreb,
der via et bowdenkabel var forbundet til rekylgeværets aftrækkergreb. Over
vuggen var der anbragt et kollimatorsigte uden forstørrelse og med stort
synsfelt. l sigtekikkerten var indgraveret to ellipser til brug ved korrektion
for luftmålets hastighed. Gaffelpivotens to grene havde lejer for vuggens
tappe. Gaffelpivoten var anbragt i en sokkel og kunne ved hjælp af et h åndhjul løftes eller sænkes for at lette skyttens målfølgning.
8 mm rekylgevær L/75 M/29
I august 1937 og maj 1938 bestiltes fra Hærens tekniske Korps henholdsvis
12 og 9 stk. 8 mm rekylgeværer L/75 M/29. De 12 førstnævnte var oprindelig tiltænkt minestrygerne af SØLØVEN-klassen, som da var planlagt armeret med 20 mm rekylkanoner i dobbeltaffutager, hvortil rekylgeværerne
skulle benyttes som instruktionsgeværer. De 9 sidstnævnte anskaffedes til
brug som instruktionsgeværer for de 40 mm Bofors rekylkanoner L/60
M/37 i undervandsbådene af HAVMANDEN-klassen (E-klassen).(;~' Dette rekylgevær, som i hæren placeret i en trefod anvendtes som maskingevær, var
fremstiIlet af hærens våben arsenal. Selve rekylgeværet svarede ret nøje til
det 8 mm rekylgevær L/75 M/24. Det adskilte sig dog fra dette ved at være
specielt konstrueret til fast anbringelse i affutage. Patronerne tilførtes fra et
30 patroners buemagasin M/29.
8 mm rekylgevær L/75 M/37
A/S Dansk Rekylriffe l Syndikat, som i marts 1936 ændrede navn til A/S
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, videreudviklede i 1920erne
og 1930erne rekylgeværet af system Madsen, der jo i sin oprindelige version
svarede til det 8 mm rekylgevær L/80 M/03, til et hurtigt skydende maskin-
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rek)'lgeuær lvI/3 7 i 2-aksial dobbeltaffu tage. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM) .

/ rekylgevær beregnet til armering af fly. Som luftværnsskyts var der imidlertid også behov for et rekylgevær af denne type. Ved indførelse af båndfødning samt ved anbringelse af et frembringerapparat og en rekylforstærker på Madsengeværet, opnåedes en skudhastighed på ca. 1000 skud/min.
I 1937 indkøbte søværnet 20 stk. af denne type rekylgevær, som fik betegnelsen 8 mm rekylgevær L/75 M/37.'>l De var beregnet til NIELS IUEL som
et led i moderniseringen af dette artilleriskibs luftværnsarmering. 14 stk.
placeredes i 7 stk. dobbeltaffutager M/37, der var en videreudvikling af den
ovennævnte dobbeltaffutage M/34, og installeredes om bord med l stk.
midtskibs på en platform foran for navigationstårnet og 2 stk. på kommandobroen , 2 stk. midt på fartøjsbroen og 2 stk. på platforme på overbygningen agter henholdsvis om styrbord og om bagbord. I 1938 kontraheredes
yderligere 10 stk." til de nye undervandsbåde af HAVMANDEN-klassen, der
hver skulle armeres med 2 stk. i gaffelpivoter anbragt i lønningsbeslag på
tårnet.
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Patrontilførslen til det 8 mm L/75 M/37 rekylgevær skete ved hjælp af patronbånd, som dannedes ved, at patronerne sammenholdtes af båndled.
Båndet placeredes sammenfoldet i et kassemagasin M/37, der rummede et
bånd med 100 patroner. Dobbeltaffutage M/37 var en 2-aksialluftværnsaffutage konstrueret og fremstillet ved Søartilleriet. Den bestod af en dobbeltvugge, en gaffel pivot og en sokkel. De 2 rekylgeværer anbragtes parallelt i dobbeltvuggen, hvor de var fastl åst i højde og side. Under skydning
kunne de imidlertid glide lidt frem og tilbage, idet der mellem hver vugge
og det derpå anbragte gevær var indsat et fjederhus med bufferfjeder og
frembringerfjeder. Vuggen bar et pistolgreb med aftræk for hvert rekylgevær. Bagtil var der anbragt 2 skulderkrykker for skytten samt konsol for et
sigte. Under vuggens bund var der ophængt en tragt med hylsterpose til opsamling af patronhylstre og båndled. Gaffelpivoten, der bar vuggen, kunne
ved hjælp af et h åndhjul, der betjentes af hjælperen, hæves og sænkes i soklen for at lette skyttens målfølgning. Sigtemidlet var et kollimatorsigte med
indgraverede ellipser.
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20 mlll reli)'lIumon M/31 i en/wlta/jutflgefra underoandsbåd fljD-lilflssen. (Foto: Helge Abrahamson. Ti\I).

6. Dansk Rekylriffel Syndikats 20 mm rekylkanon
Indførelsen af den 20 mm rehylkanon L/60 M/31
Da der i 1925 skulle anskaffes luftværnsskyts til de to under bygning
værende undervandsbåde af DAPHNE-klassen, valgte søværnet A/S Dansk
Rekylriffel Syndikat som leverandør af 20 mm skyts. På det tidspunkt fand-
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tes der af udenlandske nærluftværnskanoner reelt kun mulighed for indkøb af Vickers 25 og 40 mm kanoner. Den sidstnævnte 2 pdr. pom-pom rekylkanon kunne af pladshensyn ikke vælges, og Vickers kunne ikke selv anbefale 25 mm kanonen, der angiveligt ikke var helt i orden.!" Syndikatets 20
mm rekylkanon var i hovedsagen en forstørret udgave af det 8 mm rekylgevær. Det var oprindelig oberst Halvor Jessen (1881-1962), der havde foreslået at fremstille Madsen-rekylgeværet i et større kaliber, og udviklingen af
den 20 mm rekylkanon begyndte i 1925."7 Omkring 1924 var der indledt et
samarbejde mellem Dansk Rekylriffel Syndikat og Søartilleriet, hvis værksted mod refusion påtog sig arbejder for syndikatet, der ellers skulle have
været udført i udlandet." Med udviklingen og produktionen af20 mm skytset blev dette samarbejde i de efterfølgende år in tensiveret, idet Søartilleriet p åtog sig fabrikation af 20 mm affutager. I 1927 havde Dansk
Rekylriffel Syndikat foreløbig færdigeksperimenteret sin 20 mm rekylkanon. Den første registrerede prøveskydning afholdtes i marts 1927 med en
rekylkanon fra syndikatet placeret dels i en af Søartilleriet fremstiilet affu-
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20 mm rekylkanon L/60 M /31 i dobbl'ltafflltage. (Orlogsmusee t),

tage, dels i Dansk Rekylriffel Syndikats lavet. Forsøgene med Søartilleriets
affutage fortsattes gennem 1927 og 1928, dels på Amager, dels på syndikatets skydeplads på Feddet. I februar 1929 udførtes anskydning af 4 stk.
ubådsaffutager med kanoner fra Dansk Rekylriffel Syndikat." Ved kommandohejsningen i DAPHNE og DRYADEN i henholdsvis oktober 1926 og
september 1927 var 20 mm skytset til bådene endnu ikke klar. Først i juni
1929 afholdtes installationsskydning i de to undervandsb åde. " Dette skyts
blev dog samme sommer taget i land igen, og forsøg med kanoner, affutager og ammunition fortsattes. I 1930 ses de første 20 mm rekylkanoner taget til indtægt i arsenalets inventarieregnskab. Denne den første version af
den 20 mm rekylkanon betegnedes fra 1939 20 mm rekylkanon L/60
M/31.
Til armering af torpedobådene konstrueredes ved Søartilleriet en dobbeltaffutage af stål benævnt M.I/1930, og fra Dansk Rekylriffel Syndikat leveredes 2 stk. 20 mm rekylkanoner med tilbehør og magasiner. Dette materiel blev prøveskudt i Kuglegården på Holmen i november 1930, og i februar 1931 afholdtes præcisionsskydning på Amager, hvor kanon systemet
og affutagen fungerede upåklageligt. I oktober samme år gennemførtes

Dansk Rekylriffel Syndikats 20 mm rekylkanon

543

prøveskydning med en dobbeltaffutage afletmetal benævnt M.II /1931. 71 På
grundlag af disse forsøg fremstilledes på Søartilleriets værksted dobbeltaffutager af letmetal til de 3 torpedobåde af DRAGEN-klassen. Senere anskaffedes tilsvarende affutager til GLENTEN-klassen. Kanonerne leveredes
fra Dansk Rekylriffel Syndikat, og i 1935 var beholdningen n ået op på 20
stk. Ved skydning fra torpedobåden lAXEN med alle kanonbesætninger
fra DRAGEN, HVALEN og lAXEN blev der i september 1932 under skydning mod luftmål afgivet i alt mere end 500 skud pr. kanon, og skydningen
forløb vellykket med kun et mindre antal standsninger,"
20 mm rekylkanoner i dobbeltaffutager blev senere også installeret i artilleriskibene. Efter at der i 1933 under artilleriskoletogt med godt resultat
havde været medgivet OLFERT FISCHER l stk. dobbeltaffutage bl.a. til forsøg med sigtemidler, installeredes i 19344 stk. 20 mm rekylkanoner i 2 dobbeltaffutager i PEDER SKRAM. De anbragtes i reder på hver side af kommandobroen. Til NIELS IUEL projekteredes i første omgang 4 affutager
hver med 2 stk. 20 mm rekylkanoner, der bestiltes ved Dansk Rekylriffel
Syndikat." I 1936 bestemte Marineministeriet, at NIELS IUELs armering
skulle forøges med en femte dobbeltaffutage." De 5 dobbeltaffutager var
anbragt med 2 stk. til forkant af fartøjsbroen og 2 stk . på særlige broer på
agterkant af fartøjsbroen henholdsvis om styrbord og bagbord samt 1 stk. i
diametralplanet på agterste overbygning foran for den 15 cm patron kanon
nr. 9. I 1937 var det også tanken at installere l stk. dobbeltaffutage i
HEJMDAL; men dette blev ikke gennemført." I april 1937 bestiltes 4 stk . 20
mm rekylkanoner, som leveredes i november samme år. I alt modtoges i perioden 1930-1937 32 stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/31 fra A/S Dansk
Rekylriffel Syndikat, der i 1936 som tidligere nævnt skiftede navn til A/S
Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen . Heraf var 4 stk. placeret i enkeltaffutager og 28 stk . i 14 dobbeltaffutager.
Indtil 1940 blev der fra Dansk Rekylriffel Syndikat/Dansk Industri
Syndikat leveret 20 mm rekylkanoner til over 20 lande. Søartilleriet fremstillede og leverede i denne forbindelse et stort antal affutager. I juni 1930
afholdtes eksempelvis i Sundet installationsskydning i to finske marinefartøjer med 2 stk. 20 mm rekylkanoner i affutager fra Søartilleriets værksted/ h
og i finansåret 1938-1939 leveredes 24 stk. 20 mm dobbeltaffutager til en
sum af 240.000 kr," Hæren afholdt forsøg med kanonen i 1933, men traf
først i 1936 beslutning om indførelsen af den 20 mm rekylkanon.
Konstruktionsdata
Den 20 mm rekyl kanon var en maskinkanon, idet mekanismens betjening,
patronens indførelse i løbet og affyringen foregik automatisk under rekyl
og fremløb. Begyndelseshastigheden var 795 m /sek. og den teoretiske
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20 mm rekylkanon L /60 iVI/ 3 1 i dobbeltafflltage. (Teg net af Kirsten Yde-Andersen, TiVI).

skudhastighed ca. 250 skud/min. Kan on en var i hovedsagen en forstørret
model af Dansk Rekylriffel Syndikats 8 mm rekylgevær M/27a. Dette, der
var et observatorgevær til fly, var en ændret og forbedret model af det af
Madsen konstruerede rekylgevær M/03. Kanonen bestod ligesom rekylgeværet af en fast og en bevægelig del. Den faste del omfattede overrøret,
låserammen med bl.a. det for Madsenvåbnene karakteristiske bundstykkespor med 4 knaster, aftrækkerblikket, der havde lejer for en omstiller for
enkeltskud/automatisk og sammen med låserammen dannede en bagtil
fuldstændig lukket kasse, samt aftrækkerbøjlen. Den bevægelige del bestod
af piben, låsestolen med udkastermekanismen og bundstykket. Løbet var
forsynet med 10 højresnoede riffelgange med ensformig snoning svarende
til en stigning 36 kalibre. Ammunitionstilførslen foregik fra et tromlemagasin, der rummede 15 patroner.
Enkeltaffutage M/31, der var konstrueret ved Søartilleriet og fremstillet
p å artilleriværkstedet, bestod af en vugge, der bar kanonen, af en gaffel-

Dansk Rekylriffel Syndikats 20 mm rekylkanon

545

pivot og en sokkel. Kanonen rettedes i højden og i siden ved hjælp af to
h åndhjul, der d e første år begge betjentes af skytten, som stod placeret på

kanonens højre side med front mod denne og benyttede sig af en vinkelsigtekikkert med forstørrelse 3,3 gange. Sigtet var forsynet med en m ålkorrektør, der tjente til indstiling af korrektion i højden og siden for målets bevægelse samt til at formindske opsatsvinklen ved voksende højdevinkler.
Affyringen foretoges ved hjælp af et pistolgreb anbragt på højderetningsapparatet. I slutningen af 1930erne ændredes sigtet, idet der installeredes 2
kollimatorsigter for henholdsvis en højderetter og en sideretter, der stod på
hver side af kanonen . Som reservesigte kunne anvendes det på kanonen
anbragte sigte med kærv og falk. Til betjening krævedes først 3, senere 4
mand.
Dobbeltaffutage M/31-33 var ligeledes konstrueret af Søartilleriet og
fremstillet på artilleriværkstedet. Alle større dele var forfærdiget af letmetal
(K.S.Seewasser) , medens mindre dele som tandhjul, aksler o.s.v. samt dobbeltvuggen var forfærdiget af stål eller bronze. Affutagen bestod af fundamentplade, rapert og dobbeltvugge. Fundamentpladen, som var fastboltet
til underlaget, dannede underlag for raperten . Denne bestod af en cirkulær bundplade med to lodretstående vanger, der foroven havde lejer for
dobbeltvuggens tappe. Raperten bar på hver side et sæde og fodanlægsplader, på venstre side for sideretteren, på højre side for højderetteren (skytten) . Kanonerne rettedes ved hjælp af håndhjul placeret på højre og venstre side af vangerne. Affyring af de to kanoner kunne finde sted enkeltvis
eller samtidigt og foretoges af højderetteren ved hjælp af fod aftræk (2 pedaler). Sigtemidlerne var som på enkeltaffutagen sigtekikkerter Luftzielfernrohr 4a leveret af N.Y.Nederlandsche Instrument Companie, Venlo. I
december 1937 modtoges reflekssigter med tilhørende regnedåser (lO
stk.) af Bofors konstruktion tilvirket på artilleriværkstedet," idet
Søartilleriet ved kontrakt af 14-26/03 1935 med A.B. Bofors havde erhvervet tilvirkningsretten til "r åknadosan till Bofors automatsikte".
Reflekssigter (20 stk.) bestiltes i marts 1935 hos Zeiss. Sigtekikkerterne anvendtes derefter ale ne til skydning mod sømål. Kanonbesætningen bestod
af S mand.
Som instruktionsvåben anvendtes 8 mm rekylgevær M/03 eller M/24, der
placeredes i affutagen i stedet for den 20 mm rekylkanon.
Behov for modernisering

I august 1937 kontraheredes yderligere 12 stk. 20 mm rekylkanoner til de 3
minestrygere af SØLØVEN-klassen, der da var under bygning. Disse kanoner (nr. 33-44) leveredes i maj 1938 og blev ijuni 1938 underkastet modtagelsesprøve i Kuglegaarden." Der var ikke bestilt affutager til dem, da der
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var usikkerhed om, hvilken type som burde vælges. Det var på dette tidspunkt Søartilleriets vurdering, at de 20 mm rekylkanoner L/60 M/31 i deres daværende form måtte betegnes som utilfredsstillende. Med flyenes hastige udvikling og stadig voksende fart tilfredsstillede den 20 mm rekylkanon M/31 med de hidtil anvendte sigternidler og affutager i 1938 ikke kravene til tidssvarende luftværnsskyts. Der var på dette tidspunkt endnu ikke
truffet endelig beslutning, om hvilken type 20 mm rekylkanon søværnet i
de kommende år skulle satse på. Søartilleriet fulgte nøje udviklingen i udlandet. Den fungerende direktør for Søartilleriet, orlogskaptajn Heiberg,
var således i juni 1938 i Tyskland for at overvære demonstration af 20 og 37
mm automatisk skyts fra Rheinrnetall-Borsig." Den i Schweiz fremstillede
20 mm Oerlikonkanon var også med i billedet. I juni 1938 blev denne kanon i enkeltaffutage demonstreret og prøveskudt i forbindelse med forsøgsskydning med 20 mm rekylkanon M/31 i enkelt- og dobbeltaffutager
fra Mosede batteri. I rapporten om forsøgene med Oerlikonkanonen beskrives den som et forsvarligt og sikkert virkende våben med stor skudhastighed." Formålet med forsøget med den 20 mm rekylkanon M/31 i dobbelt- og enkeltaffutager var under skydning mod luftslæbemål at undersøge, om ikke et simplere sigte uden korrektør i forbindelse med en 3-aksial enkeltaffutage uden mekanisk indstilling i højden og siden ville give
bedre resultat end den hidtil anvendte dobbeltaffutage med korrektør,"
Bedømmelsen af dette forsøg var, at skydningen med den 3-aksiale enkeltaffutage, der var fremstillet ved Søartilleriet for Dansk Industri Syndikat,
som helhed var noget bedre end skydningen med dobbeltaffutagen .
Sidstnævnte var for langsom at bringe på målet og regneapparatet for langsomt at indstille. Den krævede endvidere en stor besætning. Konkluderende anførte Søartilleriet i sin rapport til Marineministeriet, at når Søartilleriet på basis af disse forsøg skulle fremkomme med forslag til det videre forløb i denne sag, da måtte det være, at man skulle meddele Dansk
Industri Syndikat sine indvendinger, bl.a. at skudhastigheden, der i praksis
kun var 120 skud/min, var for ringe og magasinet for lille. Der krævedes en
skudhastighed på 300 skud/min. og magasin med 40-60 patroner.
Søartilleriet foreslog, at Dansk Industri Syndikat samtidig skulle afæskes en
udtalelse, om der var udsigt til, at manglerne kunne afhjælpes. Såfremt
Dansk Industri Syndikat ikke så sig i stand til at opfylde søværnets ønsker,
ville Søartilleriet ikke fortsat være indstillet på at anskaffe Dansk Industri
Syndikats 20 mm rekylkanoner, da de i deres daværende form måtte betegnes som umoderne og uegnede til brug som automatisk luftværnsskyts."
Det fremgik i øvrigt af sammenligningen mellem Oerlikon- og Madsenkanonerne, at førstnævnte var næsten 2,5 gange så dyr som sidstnævnte (kr.
25.000 mod l 0.530) .H~
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Den 05/09 1938 var Dansk Industri Syndikat klar med en forbedret udgave af sin Madsenkanon, som demonstreredes ved skydning fra Mosede
batteri. Skudhastigheden var øget til ca. 420 skud/min. ved indførelse af en
svagere mundingsbremse og en kraftig forøgelse af frembringersystemet.
Magasinet kunne rumme 40-60 patroner. Som resultat af denne demonstration udtalte Søartilleriet,? at Madsen-rekylkanonen nu i det store og
hele opfyldte de krav, der fra søværnet var stillet til 20 mm rekylkanonen
som luftværnsskyts. De to hovedsvagheder ved rekylkanon M/31, den ringe
skudhastighed og den lille magasinstørrelse, måtte i det væsentligste anses
for afhjulpet, og der mentes skabt grundlag for en tilfredsstillende udvikling. Søartilleriet foreslog derfor:
1. Søværnet skulle gå ind for fremtidig at anvende Dansk Industri
Syndikats 20 mm rekylkanon i den forbedrede udgave.
2. Det 60-patroners magasin reglementeredes.
3. Søartilleriet snarest skulle foretage omkonstruktion og forbedring af den 3-aksiale enkeltaffutage.
4. Søartilleriet bemyndigedes til ved Dansk Industri Syndikat at
undersøge mulighederne for den samme forbedring af de allerede anskaffede 20 mm kanoner, hvortil der endnu ikke var
valgt affutager.
5. Søartilleriet undersøgte mulighederne for at anvende 60 skudsmagasiner på de 20 mm rekylkanoner M/31.
Marineministeriet bifaldt den 26/09 1938 forslagene, og den følgende
dag meddelte Søartilleriet Dansk Industri Syndikat disse retningslinier for
den videre udvikling af den 20 mm rekylkanon som antiluftfartøjskanon i
flådens skibe. "

7. Bojars 40 mm rehylhanon M/37
Kanonens historie

I november 1928 havde den svenske marineforvaltning som tidligere nævnt
stillet A.B.Bofors den opgave at udvikle en 40 mm luftværnskanon.
Forbilledet var den britiske 2 pdr. pom-pom fra Vickers. I 1930 havde fabrikken udviklet en prototype, der kunne skyde 120 skud/min. I 1932 gennemførtes demonstrationsskydninger, og efter at visse modifikationer var
udført, var marineversionen af Bofors luftværnskanon L/60 klar til produktion. I februar 1933 gennemførtes forsøg hos Bofors med sprænggranater
af kalibre fra 13 mm til og med 75 mm, som viste, at 40 mm var det mindste
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kaliber, der med et skud kunne bringe et moderne fly til nedstyrtning. Året
efter afgav den svenske marine sin og dermed det svenske forsvars første bestilling på 2 stk. 40 mm automatkanoner til montering i undervandsbåde. I
august 1934 bestilte Holland 10 stk. i 5 stabiliserede dobbeltaffutager til flåden. Dette var den første seriebestilling. En 40 mm kanon i feltaffutage var
klar i 1934. Feltudgaven betegnedes efter visse forbedringer 40 mm feltautomatkanon L/GO. Den svenske hær afgav sin første bestilling samme år,"
Indførelsen i søværnet af den 40 mm rekyllwnon L/60 M /37
I Danmark var man i midten af 1930erne klar over, at der kunne være behov for sværere maskinskyts end de 20 mm kanoner, når det var målet, at
projektilvirkningen ved træfning skulle bringe flyet til styrt. Man var opmærksom på, at en lang række lande, bl.a. Sverige og Storbritannien,
havde indført eller stod i begreb med at indføre 40 mm luftværnsskyts, og at
den tyske marine, der tidligere havde satset på 20 mm skyts, nu også gik ind
for 37 mm luftværnskanoner."
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Undervandsb åden HA FA/ANDEN anneret med 2 S/Ii. 40 /lI/lI 11'liyl/wlloner L /60 M /3i.
(Souærnets Taktik- og Våbenskole. jaggl1ljJjJe }jem/iPlldillg).

I 1936 besluttedes det at indføre Bofors 40 mm rekylkanon L/60 i søværnet, og i marts anmodedes A.B.Bofors om tilbud på levering af 6 stk . i enkeltaffutage til brug ved Kystdefensionen omtrent samtidig med, at der indhentedes tilbud på 8 stk. 25 mm rekylkanoner til undervandsb åde ." Der
indhentedes ogs å tilbud fra Vickers Armstrong på levering af 6 stk. 2 pdr.
(40 mm) pom-pom i enkeltaffutage.?" I samme måned fremsatte undervandsbådsdivisionen forslag om, at de 75 mm patron kanoner L/35 ved
DAPHNE-klassens (D-klassen) kommende eftersyn blev udtaget og erstattet
af 40 mm rekylkanoner af A.B.Bofors konstruktion . Marineministeriet svarede, at dette forslag under hensyn til bekostningen ville være at stille i
bero indtil videre." Efter at direktøren for Søartilleriet i april havde rådført
sig med den svenske marineforvaltnings artilleriafdeling om den svenske
marines erfaringer med 25 og 40 mm skyts som uudervandsb ådsarmering,"
drøftedes ved et møde iMarineministeriet 31/07 1936 bl.a. følgende tre
muligheder for armeringen af de nye undervandsbåde af HAVMANDENklassen (E-klassen - senere benævnt H-klassen) :
2 stk. 25 mm rekylkanoner
1 stk. 40 mm og 1 stk 20 mm rekylkanon
2 stk. 40 mm rekylkanoner
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40 mm rekylkanon L/60 M/37. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM ).

Efter Søartilleriets anbefaling besluttede Marineministeriet derefter, at
armeringen af de under bygning værende undervandsbåde skulle ændres.
idet det planlagte drejelige 45 cm dækstorpedoapparat og 2 stk. 20 mm rekylkanoner skulle udgå og erstattes af 2 stk. 40 mm rekylkanoner L/60.!"
Kanonerne til de første 3 både samt l stk. reserve. i alt 7 stk. bestiltes ved
kontrakt af 08/13 oktober 1936. Affutagerne, der var af Bofors konstruktion . fremstilledes på Søartilleriets værksted og benævntes M/37. Ved kontrakt af 12/15 november 1937 bestiltes 6 stk. 40 mm rekylkanoner L/60 til
Kystdefensionen. De var planlagt opstillet med 2 stk. på hvert af forterne,
Middelgrundsfort, Flakfort og Dragørfort. I maj 1938 bestiltes endvidere 2
stk. til den fjerde undervandsbåd af E-klassen, HAVHESTEN.~;
De første 2 stk . 40 mm rekylkanoner L/60 (nr. l og 2), som benævntes
M/37, modtoges efter prøveskydning på Bofors skydebane i april 1938. De
ankom til Søartilleriet i maj samme år." -' De resterende 5 stk. (nr. 3-7) til undervandsbådene blev godkendt efter prøveskydning hos Bofors i september
og ankom til Søartilleriet i oktober 1938. De første 2 stk. sattes om bord i
HAVMANDEN og de næste 2 stk. i HAVKALEN. Installationsskydning afholdtes henholdsvis oktober og december 1938.!Ki
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Konstruktionsdata
Den 40 mm rekylkanon L/60 M/37 var en maskinkanon , idet mekanismens funktionering, patronens indføring i løbet, affyring og patronhylsterets udkast foregik automatisk under rekyl og fremløb. Kanonen kunne
skyde enkeltskud og automatisk skydning. Den bestod af en fast og en bevægelig del. Den faste del omfattede låserammen med ladegrebshåndtag
og aftræk og laderammen (automaten) med tilbringeranordning, affyringsholdepaler og ansætterspændearme . Den bevægelige del bestod af
pibe, stødbundstykke, kile , ladeskål, ansætter og rekylbremse. Løbet havde
16 højresnoede riffelgange med voksende snoning svarende til en stigning
på 45 - 30 kalibre. Patronerne i knipper il 4 patroner nedsattes manuelt i laderammen. Skudhastigheden var 120 skud/min . og begyndelseshastigheden 850 m/sek.
Enkeltaffutage M/37 var konstrueret til brug i undervandsbåde. Den var
væsentligst af stålstøbegods og bestod af en rapert og en drejeskive.
Rapertens vanger viste foroven lidt bagud. Her fandtes taplejerne for kanonen. Mellem vangerne var der en cirkulær platform med et gelænder, der
bar 3 sæder, 1 for skytten/højderetteren, 1 for sid ere ttere n og 1 bagtil for
afstandsobservatoren . Højderetningsapparatet var anbragt på rapertens
højre side, sideretningsapparatet på venstre side. På platformen fandtes 2
affyringspedaler, den forreste for skytten, den bagerste for ildlederen.
Affutagen var udstyret med en affyringsbegrænser og med elektrisk udstyr
til belysning af sigtemidlerne. Strømmen leveredes fra en akkumulator.
Sigtemidlerne bestod af luftmålssigtet og det terrestriske sigte. Luftmålssigtet bestod af regneapparat, overføringsanordning og reflekssigter M/37
(3E). Specielt til brug i undervandsbåde fandtes reflekssigte M/37-41
(U.Z.25 Zeiss), der havde tryktæt lampehus. Til skydning mod sømål anvendtes det terristiske sigte, der bestod af sigtekikkerter med opsatstromle
og sideforskydningssnekkehus.
Enkeltaffutage M/38 var fremstillet til de til Kystdefensionen bestilte kanoner. Den var ligeledes konstrueret af A.B. Bofors og fremstillet på
Søartilleriets værksted. Den væsentligste forskel fra M/37 var platformens
facon. Den var firkantet og kun forsynet med 2 sæder. Der var ingen affyringsbegrænser, og sigtemidlerne omfattede alene luftmålssigtet, hvis regneapparat var af en noget modificeret konstruktion.
Som instruktionsvåben anvendtes 1 stk. 8 mm rekylgevær L/75 M/29, der
anbragtes oven på 40 mm kanonen. Højderetningsfriheden var _10 0- +90 0.
Kanonbesætningen bestod af 5-6 mand.
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8. Det ældre 57 mm luftuærnsskyts
De 4 stk. 57 mm annluftfartøjskanoner L/44, der var opstillet til Holmens
luftforsvar, blev nedtaget i 1934, da de vurderedes som forældede og del-for
uden betydning for et forsvar mod luftangreb." Med HERLUF TROLLE og
OLFERT FISCHER udgik disse kanoner af flådens armering. l stk . udlåntes
til Kystdefensionen og var i 1936-1938 opstillet på Mosede batteri.
Af den samlede beholdning på 40 stk. 57 mm antiluftfartøjskanoner L/30
med ammunition solgtes i januar 1937 8 stk. til Dansk Industri Syndikat for
kr. 348 .000 med henblik på videresalg til Irak." Senere samme år kunne
Dansk Industri Syndikat imidlertid medddele, at det konsortium, der havde
købt disse kanoner, nu havde solgt dem til Estland." I 1938 var endnu 20
stk. om bord i de IO ca. 20 å r gamle torpedobåde af SPRINGEREN-klassen,
som fra 1929 anvendtes som bevogtningsfartøjer og minestrygningsfartøjer
under betegnelsen R- og S-klassen. l de resterende 3 undervandsbåde af Bklassen og de 3 af C-klassen fandtes 6 stk., og 2 stk. var fra 1936 medgivet
NIELS IUEL som salutkanoner og til skytteprøveskydning. !"

9. Ammunition
Drivladninger
Omkring årh und red eskifte t foretrak man her i landet nitrocellulosekrudt
(skydebomuldskrudt) fremfor nitroglycerin krudt, idet det var opfattelsen,
at nitroglycerinskrudtet på grund af sin høje forbrændingstemperatur virkede mere ødelæggende på skytset end nitrocellulosekrudt. Drivladningerne til flådens skyts bestod da også frem til 1920erne næsten udelukkende af
nitrocellulosekrudt fra Frederiksværk. I årenes løb skete der imidlertid en
udvikling på krudtfremstillingsområdet, som nøje fulgtes af Søartilleriet.
Spørgsmålet om nitroglycerin krudt kontra nitrocellulosekrudt behandledes bl.a. af den værnsfælles krudtkommission af 1921, der havde Søtøjmesteren, kommandør Saabye, som formand.'?' I begyndelsen af ] 920erne
var den danske og den franske marine, så vidt det var bekendt, de eneste
europæiske flåder, der endnu benyttede nitrocellulose-krudt, Søartilleriet
havde i 1923 måttet kassere i alt ca. 15 t. nitrocellulosekrudt fordelt på 6 a 8
krudtpartier, medens der i hæren, hvor krudtet gennemgående opbevaredes under langt gunstigere forhold, kun havde måttet kasseres meget lidt
krudt. Efter omhyggelige undersøgelser nåede kommissionen til det resultat, at selvom oplysninger fra udlandet tydede på, at nitroglycerinkrudt
tålte varme bedre end nitrocellulosekrudt, havde det ikke været muligt for
kommissionen at få vished for, at nitroglycerin krudt under alle omstændigheder var mere stabilt end nitrocellulosekrudt. I denne forbindelse spillede
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15 cm ammunitionsophejsning i artilleri skibet NIELS 1UEL. (Orlogsmuseet),

det også en rolle, at anlægget af en nitroglycerinfabrik ville koste omkring
J<:! million kr. Kommissionen kunne derfor ikke umiddelbart anbefale, at
brug af nitrocellulosekrudt blev opgivet til fordel for nitroglycerinkrudt,
men foreslog at der til marinen indkøbtes et ikke for lille parti nitroglycerinkrudt, for at man gennem forsøg og egne erfaringer kunne nå til en endelig afgørelse. !" Efter en første prøveskydning på Amager i juni 1924
modtoges samme år fra A.B.Bofors 8000 kg Nobelkrut N.R. 1000 /10/3,8 til
NIELS IUELs 15 cm patronkanoner.!" I november 1927 afholdtes i Bofors
modtagelses-prøve af 10.000 kg nitroglycerinkrudt til PEDER SKRAMs 24
cm kanoner L/43 M /06.,' ''~ og i 1928 foretoges ladningsbestemmelse af
krigsladning til den 12 cm patronkanon L/40 med nyt svensk nitroglycerinkrudt.':" I 1932 anskaffedes yderligere 10.775 kg nitroglycerinkrudt fra
A.B.Bofors Nobelkrut til de 24 cm kanoner L/43 og 15 cm kanoner L/50
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som erstatning for henholdsvis 9.900 kg nitrocellulosekrudt fra 1908 og
14.000 kg fra 1910, hvis kemiske stabilitet havde vist sig at være reduceret. !'"
De reglementerede drivladninger til PEDER SKRAMs og OLFERT
FISCHERs 24 cm kanoner L/43 og PEDER SKRAMs 15 cm kanoner L/50
bestod derefter alle af nitroglycerinkrudt. I 1933 reglementeredes dette
krudt som drivladning til INGOLFs 12 cm kanoner L/45, og i 1936 indførtes det også som den primære form for drivladning i torpedobådenes 87
mm patronkanoner L/50 og artilleriskibet NIELS IUELs 15 cm patronkanoner L/45. Det svenske krudt, som anvendtes i søværnet, var rørformet og
bestod af 65-70% nitrocellulose, 30-25% nitroglycerin og ca. 5% stabilisatorer og dæmpningsmidler m.m . Søartilleriets begrundelse for valget af det
svenske nitroglycerinkrudt fremfor nitrocellulosekrudt fra Frederiksværk
var, at nitroglycerin krudtet havde følgende fordeler!"
1. Stor kemisk stabilitet og som følge deraf lang levetid.
2. Stor fysisk homogenitet og som følge deraf stor ballistisk egalitet.
3. Meget ringe hygroskopicitet og som følge deraf stor ballistisk
stabilitet.
4. Ringe udbrændende virkning og som følge deraf lang levetid
for kanonerne.
5. Stor ballistisk effekt og som følge deraf mere økonomisk i brugen.
6. Billigere i anskaffelsen.

Til 40 mm rekylkanonerne indførtes nitroglycerinkrudt i strimmelform.
Til flådens øvrige kanoner, herunder også 20 mm rekylkanonerne, anvendtes i 1938 fremdeles nitrocellulosekrudt (skydebomuldskrudt).
Brisant- og panserbrisantgranater

De i 1923 indledte vellykkede forsøg med 15 cm projektiler med slank forpart fortsattes i 1924. I oktober afholdtes på Amager skydning med den 15
cm patron kanon L/43 af den i HERLUF TROLLE anvendte type for
måling af begyndelseshastighed og tryk samt indskydning med projektiler
med smal forpart. Det bestemtes herefter, at hele beholdningen af brisantgranater og panserbrisant-granater til HERLUF TROLLE-klassens 15 cm
skyts skulle fors ynes over forparten med hætter af stål af slank form. Dette
medførte en forøgelse af granatvægten fra 51 til 52,5 kg. Granaternes forpart fik ved denne modifikation en ogival form med 6 kalibres frembringerradius mod det egentlige projektils 2 kalibre.':"
I 1925 indførtes til 12 cm skytset 20 kg brisantgranat M/24 med 1,5 kg trotyl fra Bofors med Bofors bundbrandrør M/17. Denne type brisantgranat
var karakteristisk ved at have en forholdsvis svær forpart og et bundbrand-
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rør, der ved anslaget mod målet virkede med en vis forsinkelse, således at
granaten bragtes til detonation i eller umiddelbart bag lettere skibskonstruktioner. Den nærmede sig således i konstruktion halvpansergranaten. I
1927 øgedes denne granats sprængladning till ,63 kg.
I 1927 indførtes 24 cm brisantgranater, idet 120 stk. ældre 24 cm krudtgranater af stål hos A.B.Bofors blev ændret til 152,5 kg brisantgranater med
en sprængladning af 17,65 kg trotyl og stødfølsomt mundingsbrandrør
M/27. ''''
Da det nye inspektionsskib HVIDBj0RNEN skulle armeres med 2 stk. ældre 87 mm patronkanoner L/40 anskaffedes til dette skyts brisantgranater
M/24 med 0,810 kg trotyl Bofors bundbrandrør M/24. Samme granattype
med en sprængladning af 0,417 kg trotyl anvencltes fra 1930 til de 75 mm
L/40 i torpedobådene af DRAGEN-klassen.
Forsøg i 1931 med 12 cm projektiler af forskelligt formet forpart havde
med hensyn til rækning givet følgende resultater. '!"
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Disse forsøg førte i 1933 til indførelse af en ny projektilkonstruktion med
parabolsk hætte til den 12 cm patronkanon L/45. Den nye granat blev indskudt i april 1933 mecl drivladning af nitroglycerinkrudt. !"
I 1934 drog bl.a. A.B.Bofors stødsikkerheden under udskydning af pikrinsyreladninger i tvivl. Derfor udskiftedes i 1935 de resterende sprængladninger af pikrinsyre i 24 og 15 cm panserbrisantgranaterne med trotylladninger.!" Som et beskedent bidrag til bestræbelserne på at modernisere PEDER SKRAMs artilleri omdannedes i 1935-1936 beholdningen af 24 cm granater i Bofors, idet den hidtil anvendte ogivale hætte (6 kalibre) erstattedes
af en slank parabolsk hætte. I l'I
Brisantgranater M/24 anskaffedes i løbet af perioden 1935-1938 til de nye
87 mm patronkanoner L/50 og til en del af75 mm skytset. Til de 40 mm rekylkanoner L/60 M/37 anvendtes brisantgranater M/37 af Bofors konstruktion med mundingsbrandrør M/36 og en sprængladning af 0,044 kg
trotyl samt tracer. Endvidere fandtes en mindre beholdning af 40 mm panserbrisantgranater M/38, ligeledes af Bofors konstruktion . De var forsynet
med bundbrandrør M/38, en sprængladning af 0,017 kg trotyl og tracer.
Til 20 mm skytset fandtes brisantgranater M/31 fra Bofors og M/37 fra
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Oerlikon samt tracerprojektil M/31 fra Bofors og M/37 fra det engelske
firma Kynoch. Brisantgranat M/37 indeholdt i modsætning til M/31 foruden sprængladningen en tracer. Sprængladningen i brisantgranat M/31
fra Bofors bestod af trotyl, medens M/37 fra Oerlikon havde en sprængladning af pentryl, der er en blanding af trotyl og det stødfølsomme sprængstof pentrit. Ved at blande lige dele af disse to sprængstoffer nedsættes
stødfølsomheden så meget, at blandingen, pentryl , kan anvendes som
sprængladning til mindre kalibre. Pentryl er noget mere brisant end trotyl,
For at lette modtagekontrollen fra Oerlikon sendtes i oktober 1937 l stk.
20 mm rekylkanon M/31 til Zurich.
A nuunderuandslsidsgranater
Antiundervandsbådsgranater var almindelige brisantgranater med afplattet
spids og brandrør uden forsinkelse. De var beregnet til anvendelse mod
neddykkede undervandsbåde og disses periskoper. For ved anslag mod
vandoverfladen at opnå sikker funktionering af brandrøret, der var hurtigt
virkende mundings- eller bundbrandrør, og for at undgå opspring af pmjektilet var det afplatttet. Sandsynligheden for direkte træfning på et peri-
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skop var meget ringe, men ved at granaten bragtes til detonation ved anslag
mod vandet forøgedes sandsynligheden for at træffe periskopet med
sprængstykker. Ideen til sådanne granater stammede fra Frankrig. De indgik fra 1926/1927 i ammunitionsbeholdningen til NIELS IUELs 15 cm patronkanoner L/45 samt til alle 12 cm, 87 mm og 75 mm patronkanoner. !"
Rekylgeværammunition
Til 8 mm rekylgeværerne anvendtes dels den almindelige danske 8 mm patron M /08 med nikkelklædt spidsprojektil af bly, dels en tracerpatron
M /08-33 med tracerprojektil, hvis nikkelkappe bagtil omsluttede en kapsel,
der fortil indeholdt en tracersats og bagtil en tændsats. Drivladningen var i
begge tilfælde nitrocellulosekrudt i bladform. Indtil midten af 1930erne
anvendtes et engelsk tracerprojektil med drivladning af engelsk nitroglycerinkrudt i trådform.
Brandrør
De dansk konstruerede og ved Søartilleriet fabrikerede Bastrup - Mentz sikkerhedsbrandrør M /05 anvendtes fremdeles i mellemkrigsårene i granater
af ældre dato, f.eks. til HERLUF TROLLE-klassens 24 og 15 cm panserbrisantgranater og 15 cm brisantgranater samt til 75 mm brisantgranater fra
før 1917. Til nyanskaffede eller ombyggede granater af disse kalibre gik
man over til mere moderne brandrør af Bofors konstruktion. Det med
NIELS IUELs 15 cm skyts indførte Bofors bundbrandrør M /17 anvendtes
fra 1925 ogs å til 12 cm brisantgranater M /24. Til 75 og 87 mm brisantgranater M /24 og antiundervandsb åds-granater indførtes i løbet af å re n e
1929-1938 det af Bofors konstruerede bundbrandrør M /24 . De til brisantgranater ombyggede 24 cm granater forsynedes med Bofors mundingsbrandrør M /27. Til de sm åkalibrede 37-57 mm patronkanoner var brandrør M /OO og M /13 fremdeles de reglementerede, og til de 57 mm antiluftfartøjskanoner L/30 bevaredes SøartilIeriets oprindelige an tilu ftfa r tøj sbrandrør. Med indførelsen af 20 mm og 40 mm brisantgranater fulgte ogs å
nye brandrør.
Bundbrandrør M /24 var en videreudvikling af bundbrandrør M /17. Det
var ligesom dette et sikkerhedsbrandrør og tilhørte kategorien inertibrandrør. Det adskilte sig fra M /17, ved at dets løber var forsynet med en perkutør, der ved anslaget løb frem mod en bag tændpatronen anbragt tændhætte, medens løberen ved M /17 bar tændhætten og førte denne frem
mod en bag tændpatronen anbragt perkutør, Endvidere var der den forskel, at medens detonatorladningen ved M/17 bestod af trotyl, anvendtes
ved M /24 tetryl (tetranitrometylanilin), der var velegnet som initialsprængstof, men ikke egnede sig til granatsprængladning.
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I september 1927 blev det følsomme mundingsbrandrør M/27 til de 24
cm brisantgranater prøveskudt ved Bofors.!" Dette brandrør, som ligeledes
var et sikkerhedsbrandrør, tilhørte kategol-ien stød-inertirør. Ved anslag
mod målet ville en i spidsen anbragt tynd dækplade blive trykket ind og
drive en perkutør tilbage mod en i en løber anbragt tændhætte (stødeffekten) . Skulle det ske , at dækpladen ikke blev trykket ind, ville ved anslaget
løberen med tændhætten fare frem mod perkurøren (inertieffekten) .
Detonatorladningen bestod af trotyl. Dette brandrør kunne indstilles til
skydning med eller uden forsinkelse.
De 40 mm brisantgranater var forsynet med mundingsbrandrør M/36,
der var et stødbrandrør. Ved anslag mod målet ville en på granatspidsen anbragt dækplade blive trykket ind og trykke en stødprop og dermed rørets
slagstift tilbage mod en tændhætte. Hvis granaten ikke traf målet, og mundingsbrandrøret dermed ikke bragte granaten til detonation, ville traceren
12 sek. efter skudafgang tænde en initialladning, hvorfra ilden ville forplante sig til granatens sprængladning. Formålet med denne autodestruktion var at hindre utilsigtede skader ved granatens nedfald. Til panserbrisantgranaten hørte bundbrandrør M/38, der var et inertibrandrør, idet en
løber med tændhætte ved anslag mod målet ville fare frem og slå an mod
en perkutør, Da panserbrisantgranaten var beregnet til skydning mod
sømål, fandtes der intet arrangement for autodestruktion .
Det til Bofors 20 mm brisantgranat M/31 hørende mundingsbrandrør
M/31 funktionerde efter samme princip som det ovenfor beskrevne 40 mm
mundingsbrandrør M/36. Oerlikons mundingsbrandrør M/37 var ligeledes et stødbrandrør. men med en noget anderledes sikkerhedsanordning.
De her omtalte 20 mm brisantgranater var ikke indrettet til autodestruktion.

10. Ildledelsesmateriel
Afstandsmålere
Med installationen af det første ildledelsesanlæg i NIELS IUEL i 1923 var
der blevet indført stereomålere i flåden. Disse 3 stk. 3 m afstandsmålere
M/22 og M/23 til brug for 15 cm batteriet og den ene 1,5 m afstandsmåler
M/23 til måling for 57 mm antiluftfartøjsskytset samt de 2 reserveeksemplarer, der alle var af typen med bevægeligt målemærke, forblev imidlertid
de eneste af denne type hel t frem til 1931, da der anskaffedes l stk. 6 m stereom åler med bevægeligt målemærke af Zeiss konstruktion.
I 1929 blev der foretaget en omfordeling af NIELS IUELs 3 m stereomålere, idet PEDER SKRAM og OLFERT FISCHER hver forsynedes med l stk .

560

Afstandsobseroator II/ed 1

Mellemkrigsårene 1924-1938

11/ stereom

åln: (Souærn ets Taktik- og \ '(Ib/'II.I/w/e, !aggrlljJjJe [jernkending) .

og NIELS IUEL kun beholdt den i artilleritårnet installerede. Til gengæld
udrustedes NIELS IUEL med 1 stk. 3,6 m koincidensmåler leveret som det
eneste eksemplar af denne type af det britiske firma Barr & Stroud i 1926
og 1 stk. 3 m koincidensmåler M/16, som i en årrække havde været anvendt
i HERLUF TRaLLE-klassen. I 1928 anskaffedes fra Zeiss 1 stk. 5 m koincidensmåler M/28, som installeredes i PEDER SKRAM. I 1930 indkøbtes 2
stk. 6 m koincidensmålere M/30 til PEDER SKRAM og OLFERT FISCHER
fra det hollandske firma Nedinsco i Venlo, som havde nære relationer til
Carl Zeiss iJena. Herved kunne den 5 m måler i PEDER SKRAM frigøres og
overføres til NIELS IUEL. hvor den afløste den 3.6 m koincidensmåler.
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Den i 1931 anskaffedes 6 m stereom åler af ZEISS konstruktion blev medgivet PEDER SKRAM. I 1932 købtes yderligere l stk. 5 m koincidensmåler fra
Nedinsco . Den placeredes i NIELS IUEL i 1934.
Det kan umiddelbart undre, at der indenfor den korte å rræ kke 19281932 tilorlogsskibene, som de den gang betegnedes, indkøbtes både 5 m
og 6 m afstandsmålere. Forklaringen er imidlertid, at Søartilleriet, der for
de større skibe søgte at standardisere p å 5 m afstandsm ålere, i 1929 hos
Nedinsco havde fået tilbud på 2 stk. 5 m afstandsmålere til en pris, der beroede på, at disse målere skulle fremstilles som et led i en større serieproduktion. Det viste sig imidlertid, at den serie, der var i arbejde til anden
side, var m ålere med 6 m basis. Fabrikken tilbød at levere 2 stk. 6 m målere
til 5 m m ålernes pris, hvilket accepteredes. \II;
I 1929 behandlede kaptajnløjtnant Heiberg i Tidsskrift for Søvæsen
spørgsmålet om ste reo måle re kontra koincidens- og invertmålere og påpegede de mange forhold, der gjorde sig gældende, når man stod over for anskaffelsen af afstandsmålere. Medens den engelske flåde efter en række forsøg havde opgivet at indføre stereomålerne bl.a. på grund af vanskeligheder ved observatorernes uddannelse, fastholdt den tyske marine stereomålerne efter de gode resultater, der var opnået bl.a. under jyllandsslaget. !"
Herhjemme syntes betjeningen af de med bevægeligt m ålemærke udstyrede stereomålere en overgang at have givet anledning til problemer. I
1934 meddelte Søartilleriet således den herværende agent for Zeiss, aktieselskabet Sophus Berendsen, at der stadig havde vist sig vanskeligheder ved
personellets uddannelse i m åling med disse afstandsm ålere, og at man i
den anledning overvejede fuldstændig at forlade stereoprincippet til fordel
for koincidensprincippet i forbindelse med en eventuel ændring af flådens
stereomålere til koincidensmålere. Søartilleriet anmodede derfor om, at
der ved firmaet Zeiss måtte blive indhentet en udtalelse vedrørende hensigtsmæssigheden af og mulighederne for en sådan optisk ændring i forbindelse med et tilbud herpå for den i apl-il 1931 leverede 6 m stereom åler.!" Denne henvendelse førte dog ikke til en ændring af flådens få stereomålerne med bevægeligt målemærke.
I forbindelse med NIELS IUELs rekonstruktion i 1935-1936 bestiltes hos
Zeiss 1 stk. 6 m koincidensmåler til montering i artilleriskibets nye mærs,
og der fastsattes følgende fordeling af de store afstandsmålere:
Artilleriskib
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11931 anskaffedes 4 stk. 2 m koincidensmålere M/31 og i 19344 stk. 2 m
koincidensmålere M/33 til torpedobådene af henholdsvis DRAGEN- og
GLENTEN-klassen. Til øvrige mindre skibe anvendtes til skydning mod
sømål eksisterende 2 og 3 m koincidensmålere.
Til de nye efter 1937-loven byggede og projekterede skibe bestiltes nedennævnte afstandsmålermateriel. Nu var modviljen mod stereomålere
med bevægeligt målemærke ophørt, og alle de nævnte 2 og 3 m stereomålere var af denne type:':"
l stk . 3 m
3 stk. 2 m
l stk. 3 m
3 stk. 3 m

koincidensmåler tilopmålingsskibet FREJA
stereomålere til de 3 minestrygerne af M-klassen
stereomåler til mineskibet LINDORMEN
stereomålere til reservebeholdningen

Med indførelsen af 20 mm nærluftværnsskyts anskaffedes efterhånden til
hver kanonbesætning l stk. l m stereomåler fra Zeiss. Disse korte, håndholdte afstandsmålere, der havde fast zig-zag formet målemærke, anvendtes til måling mod luftmål for at muliggøre ildåbning på den rette afstand,
som for 20 mm skytset var 1200 m, samt til observation af tracerbanens beliggenhed i forhold til målet. 11931 modtoges 5 stk. til de 3 torpedobåde af
DRAGEN-klassen benævnt M/3l. I 1932 indkøbtes yderligere 6 stk. til bl.a.
GLENTEN-klassens 3 både. I takt med det stigende an tal rekylkanoner
modtoges i november 1937 fra Zeiss 26 stk. l m stereomålere M/37 med
fast målemærke. I 1938 fulgte fra Zeiss 7 stk. af tilsvarende størrelse benævntM/38.
På den i 1925 på Lynetten oprettede afstandsmålerstation installeredes til
uddannelsesbrug reserveeksemplaret af den 3 m stereomåler M/22 med
nedført okular. I 1938 fandtes her endvidere opstillet l stk. 3 m stereomåler
M/23 og l stk . 3 m koincidensmåler M/16. Endelig rådedes der over 2 stk.
l m koincidensmålere M/17 og l stk. 1,5 m invertmåler M/16.
Laryngajoner

Efter mange års eksperimenter med forskellige telefonsystemer indførtes
fra 1931 laryngafoner som intern t artillerikommunikationsmiddel. Det var
telefoner, hvor mikrofonen hvilede mod struben, således at den ikke hæmmede mundtlig ordregivning og også kunne anvendes, når gasmaske var
anlagt. Som alternativt meddelelsesmiddel anvendtes fremdeles talerør.
HERLUF TROLLE-klassens ildledelsesmateriel

Udover indførelsen af afstandsmålere med større basislængde fandt der for
de tre orlogsskibe af HERLUF TROLLE-klassen kun få forbedringer sted

lld1edeisesmateriel

563

på ildledelsesområdet. 24 og 15 cm batteriernes skydning lededes fremdeles fra mærs og kommandotårn under anvendelse af fartkorrektor og ildlederur samt inklinometer til bestemmelse afmålvinklen og nedslagsur til angivelse af tidspunktet for granaternes nedslag. Ordrer og skuddata meddeltes kanonerne ved hjælp af de tidligere beskrevn e indikatorsystemer, og
sigte og affyring foretoges ved kanonerne. På centralkommandopladsen
(artiIlericentralen) rådede man kun over et manuelt betjent ildlederbord
til bestemmelse af afstandsforandringen på grundlag af de målte afstande.
På fartkorrektorområdet fandt der dog en vis udvikling sted. Oprindelig
kunne der af en fartkorrektor efter indstilling af egen kurs og fart og målets
kurs og fart kun udtages afstandsforandringen i skudretningen pr. min. og
den relative fart i knob tværs p å skudretningen. På fartkorrektor M/30
kunne foruden afstandsforandringen sideforskydningen minus rettelse for
vinden aflæses, og p å fartkorrektor M/32 kunne sideforskydningen ogs å
omfattende rettelse for vinden tværs på skudretningen direkte udtages.
Endvidere forbedredes den interne kommunikation med indførelsen af laryngafon e r.
Dansk artillerikommandoanlæg i torpedobådene af 1:typen

I de 6 torpedobåde af DRAGEN- og GLENTEN-klasserne fandtes elektriske
meddelelsesmidler leveret af Søminevæsenet. I~I De omfattede afsendere for
opsatshøjde og sideforskydnings anbragt p å ildlederbroen og følgevisermodtagere for disse skuddata ved 75 mm og 87 mm kanonerne. Følgeviseranlægget arbejdede med 50 volts vekselstrøm. I tilslutning til dette anlæg
fandtes et fyrsignalsystem med tryk på ildlederbroen og klokker ved kanonerne. På ildlederbroen var der placeret en 2 m koincidensmåler. Ildlederen havde til sin rådighed en fartkorrektor M/30.
Fransk ildledelsesmateriel i INGOLF og HEjJVIDAL

Ved klargøringen af det nye inspektionsskib INGOLF installeredes i 1934 et
ildledelsesapparat benævnt Aviso med tilhørende følgevisersystem. Det var
af fransk konstruktion og leveret af firmaet St.Charnond-Granat i Paris.!"
IIdledelsesapparatet var opstillet i diametralplanet på øverste bro. Det anvendtes i forbindelse med et følgevisersystem , der bestod af et A-anlæg og
et B-anlæg. A-anlægget omfattede på ildlederbroen afsendere for opsatshøjde og sideforskydning samt fyrsignalkontakt monteret på bagsiden af
ildledelsesapparatet. Ved hver af de 2 stk. 12 cm kanoner L/45 fandtes følgevisermodtagere for opsatshøjde og sideforskydning samt fyrsignalklokke.
B-anlægget omfattede en afstandsafsender ved skibets 3 m koincidensmåler
og en modtager monteret på ildledelsesapparatet. Hver afsender/ mod tager indeholdt 1 grov- og 1 fine1ement. Følgevisersystemet anvendte skibets
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100 volts jævnstrøm. Selve ildledelsesapparatet kunne i korthed karakteriseres som et ildlederur kombineret med en fartkorrektor. Den målte afstand overførtes til ildledelsesapparatet ved følgeviser. På apparatets fartkorrektordel indstilledes eget skibs kendte fart samt målets gissede fart og
kurs. Ved hjælp af en på apparatet placeret sigtekikkert observeredes pej lingen til målet kontinuerligt og overførtes mekanisk til fartkorrektordelen. Den på grundlag af disse indstillinger beregnede afstandsforandring
pr. minut, "urets gang/U.G." indstilledes på et tachometer ved hjælp af en
følgeviser. Afstandsændringen overførtes derefter kontinuerligt ad mekanisk vej til afstandsviseren. Afstandskorrektioner såsom dagskorrektion og
nedslagsrettelser i længden kunne tilsvarende overføres til afstandsviseren ,
der dermed kom til at vise opsatsafstanden. Denne dikteredes til ildlederstationens indikatormand, der betjente skuddataafsenderne. Sideforskydningen udtoges af skydetabellen, idet den relative fart tværs på skudretningen kunne aflæses på ildledelsesapparatets fartkorrektorde1. Også sideforskydningen dikteredes derpå til indikatormanden og sendtes ved følgevisersystem til kanonerne.
Besætningen på ildlederstationen bestod af ildlederen (l. artilleriofficer)
og 5 mand. Gangen i ildledelsen var, at indstillingen af den målte afstand
ophørte efter l. skud, hvorefter skydningen baseredes på de af ildledelsesapparatet genererede og af ildlederen korrigerede afstande.
I opmålingsskibet HEJMDAL installeredes til ledelse af de 75 mm patronkanoner L/55 M/34 et tilsvarende følgevisersystem leveret i 1935 af
St.Chamond-Cranat, Ildlederstationen i HEJMDAL var placeret agten for
bestiklukafet, og her fandtes afsenderne for opsats og sideforskydning.

11. Artilleriskibet NÆLS lUELs nye ildledelsesanlæg
Valg af nyt system

Efter NIELS IDELS færdiggørelse skulle der kun gå ca. 5 år, før der rejstes
alvorlig kritik af det i 1923 installerede ildledelsesanlæg. Kritikken rettedes
først og fremmest mod det noget kunstige arrangement med retning af kanonerne i højden efter en særlig elevationsindikator, der anvendtes ved
centraliseret skydning, en metode der forudsatte, at dækket var horisontalt.
Artillerikommissionen i øvelseseskadren 1929 anbefalede en fornyelse af
ildledelsesanlægget i NIELS IUEL, der ville muliggøre, at højdesigtet
kunne ske efter følgeviserprincippet. Så længe det ikke var tilfældet, burde
efter kommissionens opfattelse både højdesigte og affyring foretages ved
kanonerne og affyring fra mærset kun være en nødhjælp. !" I overvejelserne
i 1933 om modernisering af PEDER SKRAM og NIELS IUEL indgik også en
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fornyelse af NIELS IUELS ildledelsesanlæg til 15 cm batteriet. Søartilleriet
påpegede i denne forbindelse , at skydning med centralsigte og fast indstilling af kanonerne i højden var en metode, der i udlandet blev anset som
forældet, og som hos os havde vist sig som regel at være uanvendelig bl.a.
på grund af manglende elektriske og mekaniske ildledelsesapparater til
kontinuerlig bestemmelse af skuddata. Det var derfor endt med, at man i
NIELS IUEL brugte samme skydern åde som i HERLUF TROLLE-klassen ,
hvor kanonerne rettedes såvel i højden som i siden ved hjælp af de på kanonerne placerede sigte kikkerter. Den eneste forskel var, at opsatshøjde og
sideforskydning i NIELS IUEL overførtes ved følgeviser, medens disse skuddata i de ældre skibe skulle indstilles ved kanonerne efter aflæsning af indikatorer. Efter Søartilleriets opfattelse var der derfor behov for et nyt, moderne anlæg, der ville muliggøre fuld og effektiv udnyttelse af NIELS
IUELs gode og helt moderne 15 cm kanoner. Det påpegedes også, at med
den korte uddannelsestid, der var til rådighed, ville det være muligt at opnå
bedre resultater med moderne anlæg, hvor træningen og indøvelsen var
simplere end ved det eksisterende system, hvor alt var afhængigt af personellet og ikke af hovedsagelig automatisk virkende apparater. !"
I 1934 var direktøren for Søartilleriet, baron Gyldenkrone, på en tjenesterejse til England, Frankrig og Holland for at føre forhandlinger med firmaerne Vickers Armstrong Ltd., St.Chamond-Granat og N.Y.Hazemeyer
om mulig leverance af et komplet ildledelsesanlæg til NIELS IUEL. Disse
forhandlinger og efterfølgende korrespondance resulterede i, at Søartilleriet foreslog N.V.Hazemeyers tilbud antaget. Vickers tilbud var væsentligt dyrere end de andre to. Det hollandske anlæg var noget dyrere end
det franske, men var efter Søartilleriets mening i skyde teknisk og skyde taktisk henseende at foretrække . Ganske interessant fremhævede Søartilleriet
også, at den svenske marine benyttede Hazemeyers ildledelsessystem, og at
man ved valg af samme system ville kunne drage nytte af den nære forbindelse mellem det svenske og det danske søartilleri. !" Marineministeriet tiltrådte dette valg, og det nye ildledelsesanlæg modtoges og installeredes i
1936 i NIELS IUEL som et led i det i 1935-1936 ved Orlogsværftet gennemførte hovedeftersyn og omarmeringarbejde.
Artillerikommandoanlægget

ArtiIIerikommandoanlægget i NIELS IUEL omfattede fra 1936 dels det af
N.V.Hazemeyer leverede centralsigteanlæg, dels et opsats- og sideforskydningsanlæg konstrueret af firmaet Schepeler, København. Begge anlægs afsender- og modtagerelementer arbejdede på 50 volts vekselstrøm .
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Centralsigteanlægget
Centralsigteanlægget bestod i hovedtrækkene af:
Centralsigtet,
l stk. 6 m stereoafstandsmåler og 2 stk. 6 m koincidensafstandsm ålere, regnebordet, højde- og sideretningsmodtagere ved kanonerne og et elektrisk kraftanlæg.
Centralsigtet, der var anbragt øverst i det på den nye pælemasts top placerede mærs, havde centralaffyringsanlæg samt side- og højdesigte med tilhørende elektriske afsendere.
Afstandsmålerne havde modtagere for pejling og afsendere for målt afstand.
Regnebordet, der var anbragt på artillericentralen under panserdækket,
havde modtagere for eget skibs og målets data m.m. og afsendere for de på
grundlag af disse data udregnede værdier af opsats, sideforskydning og
skudafstand.
Side- og højderetningsmodtagerne på kanonerne havde følgevisere, som
var i mekanisk forbindelse med kanonernes bevægelse i siden og højden
samt ordrevisere, der automatisk indstilledes synkront med centralsigtets
tilsvarende afsendere.
Formålet med centralsigteanlægget var kontinuerligt at beregne den sideog højderetning, kanonerne skulle have for at ramme m ålet.
Sideretningen var summen af pejlingen til m ålet, sideforskydningen, sideparallakskorrektionen og tapaksehældningskorrektionen. Pejlingen til
m ålet fandtes ved med centralsigtet at holde følgende sigte mod m ålet. Et i
centralsigtet placeret afsenderelement overførte m ålpejlingen til regnebordet i artillericentralen samt til afstandsmålerne. Til regnebordet overførtes
endvidere fra afstandsmålerne de målte afstande, fra ildlederstationen i underste del af mærset m ålets kurs og fart samt ildlederkorrektioner. Vindens
og lufttæthedens indflydelse på projektilets bane udregnedes på ildlederstationen, og korrektionerne herfor sendtes til regnebordet som ildlederkorrektioner. Endelig indførtes gennem et indbygget gyrodatterkompas
eget skibs kurs og ved en S.A.L. log eget skibs fart. Af disse data udregnede
regnebordet korrektionen i siden, sideforskydningen, der kontinuerligt
sendtes til centralsigtet, hvor den indførtes mekanisk og adderedes til pej lingen. Den således for sideforskydning rettede pejling til målet rettedes i
centralsigtet yderligere automatisk for sideparallaks og tapaksehældning og
overførtes derfra løbende tilordreviserne i kanonernes sideretningsmodtagere.
Højdesigtet blev taget ved hjælp af et kipspejl på det direktorskop, der i
mærsets øverste del benyttedes som centralsigte. Højderetningen var sum-
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men af kipvinklen, højdeparallaksen og opsatshøjden. På grundlag af målets og eget skibs data m.m. udregnede regnebordet en opsatshøjde, som
kontinuerligt sendtes til centralsigtet, hvor den efter følgeviser indførtes i
drejningen af højderetningsafsenderelementerne sammen med kipvinklen . Endvidere bibragtes disse elementer en drejning svarende til højdeparallaksen, som indførtes mekanisk efter en skala. Summen af disse
størrelser, der udgjorde højderetningen overførtes løbende tilordreviserne
i kanonernes højderetningsmodtagere.
Centralaffyringen, der bevirkede hele batteriets samtidige affyring, foretoges af centralsigtets højdesigter i øverste mærs. Centralaffyring kunne foretages enten ved h ånd-, mund- eller gyroaffyring.
Opsats- og sideJorskydningsanlægget

Opsats- og sideforskydningsanlægget kunne som 1. reserve eller ved skydning mod bimål anvendes henholdsvis i forbindelse med regnebordet eller
et ildlederur. Det bestod af opsatsafstands- / sid efo rskycln ingsafse n de re , der
var anbragt i artillericentralen og på skibets ildlederstationer, samt af følgevisermodtagere for opsats- og sideforskydning på kanonerne. Dette anlæg
anvendtes, n år der blev skuclt med kanonsigte og kanonaffyring.
Ildlederstationer

Der fandtes om bord følgende ildlederstationer:
l. Mærset som var hovedildlederstation om dagen.
2. Artilleritårnet der var reserveildlederstation samt ildlederstation for beskydning af bimål om dagen.
3. lIdIederbro agter der var reserveildlederstation om dagen og
om natten.
4. I1dleclerbro for cler var hovedilcllederstation om natten .
M ærset

Mærset var opdelt i to etager. øverste mærs var cirkulært i tværsnit og fast
anbragt på pælernastens øverste ende 22 m over vandlinien . I dette var centralsigtet anbragt på en drejelig platform. Det underste mærs var anbragt
om mastens øverste ende og var ligeledes cirkulært i tværsnit. Der var adgang gennem en lem i gulvet. Omkring masten var der ogs å her anbragt en
cirkulær, drejelig platform.
øverste mærs var centralsigtestationen. Centralsigtet var fastskruet til den
drejelige platform. Det bestod af et direktorskop og en sigtesøjle.
Direktorskopet, hvis øverste del var ført op gennem mærsets tag , indeholdt
to vinkelkikkerter, en dobbelt højderetningskikkert og en enkelt sideretningskikkert. Strålegangen i direktorskopet afbøjedes 90 ° to gange som i et
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periskop. Det for kikkerterne fælles objektivspejl i toppen var et kipspejl,
der kunne drejes +/- 10° fra sin normalstilling, medens sigtelinien kunne
bevæges +/- 20° på grund af udvekslingen i drejernekanismen. Den kasseformede sigtesøjle indeholdt:
Affyrings- og stabiliseringsgyro.
Tapaksehældningskorrektør med gyroskop.
Sideparallakskorrektør.
Modtager for målpejling fra underste mærs.
Modtagere for opsatshøjde og sideforskydning fra artillericentralen.
Sideretningsafsendere til kanonerne.
Sideretningsafsendere til artillericentralen og afstandsmålerne.
Højderetningsafsendere til kanonerne.
Besætningen i øverste mærs bestod af 4 mand, højdesigter/ skytte, sidesigter, indstiller af opsats og parallakskorrektioner samt indstiller af sideforskydning.
I underste mærs var der på den drejelige platform bagtil anbragt en 6 ni
koincidensmåler og til forkant en 3,5 m stereokikkert med forstørrelse 10
gange til brug for ildlederen. Endvidere fandtes på platformen og på mærsets skot diverse apparater, såsom mål- og kontroltavlen, der tjente til indførelse af måldata i regnebordet i artillericentralen. Dette skete ved hjælp
af to motorer i regnebordet, som styredes af håndtag på mål- og kontroltavlen. Ildlederens korrektioner overførtes ved hjælp af en ildlederkorrektør
fra underste mærs til artillericentralen. I underste mærs fandtes også klarlamperne. Besætningen i underste mærs bestod af g mand, ildlederen, ildlederassistenten, afstandsobservatoren, afstandsaflæseren, sidesigteren og 4
betjenere af diverse apparater.
Artilleritårnet

Artilleritårnet, der udgjorde den agterste del af det pansrede kommandotårn, var af skibets oprindelige konstruktion og var ligesom før ombygningen 1. reserve, hvis mærset var slået ud, samt ildlederstation for skydning
mod bimål, når mærset var engageret mod et hovedmål. Centralt i tårnets
øverste del var der anbragt et direktorskop, hvis top var ført op gennem taget. Fra dette direktorskop, der var et af de oprindelig i NIELS IUEL installerede, kunne kun sendes sideretning til kanonerne til brug ved måludpegning. Skydning måtte udføres med sigte og affyring fra kanonerne. Der
fandtes afsendere for opsats- og sideforskydning, og til rådighed for ildlederen var tårnet udstyret med modtagere for målt afstand, gyrodatterkompas, S.A.L. log, ildlederur, inklinometer og fartkorrektor. Ildledertårnets
besætning bestod af 8 mand.
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Ildlederbroerne
På hver af ildl ederbroerne for og agter var der adgang til at benytte l stk. 6
m afstandsmåler. Begge steder var opsat opsats- og sid eforskyd n ingsafsendere samt talerør og laryngafonstik, og det nødvendige simple ildledelsesmateriel, f.eks . fartkorrektorer, var til rådighed.
Artillericentralen
Det vigtigste apparat i artillericentralen var regnebordet, der på basis af
eget skibs kurs og fart, målets kurs og fart, afstand og pejling til målet samt
ildlederens rettelser beregnede opsatshøjde, sideforskydning, skudafstand
samt afstandsforandringen og sideforandringen. Det indeholdt et kompliceret system af aksler, tandhjul, differentialer, mulitiplikatorer og kurvelegemer. De kendte værdier indførtes i regnebordet enten automatisk ved
fjernindstilling eller ved drejning af h åndhjul efter skala eller følgeviser.
Indførelsen af de kendte værdier bevirkede i forbindelse med det indbyggede afstandsurs gang, at afsenderelementer for de søgte værd ie r fik en
indstilling og kontinuerligt ændrede denne. Ved hjælp af afsenderelementer sendtes opsats og sideforskydning til centralsigtet, afstands- og sideforandring til mål- og kontroltavlen i mærset og skudafstand til modtagerne
på kommandobro og i navigationstårn . I artillericentralen fandtes endvidere bl.a. opsatsafstands- og sideforskydningsafsendere (Schepelers anlæg)
samt ildlederur. Besætningen bestod af en centralleder og 8 mand, hvoraf
der til regnebordet kun anvendtes 2.
Projektører
Ved kamp i mørke var artilleriet helt afhængig af projektørbelysningen,
hvis rækning i øvrigt begrænsede skudafstanden til nogle få tusinde m .
NIELS IUEL var udstyret med 4 stk. fjernstyrede 90 cm projektører.

12. Luftmålssigter
Kollimatersigte med ellipser
De til det 8 mm rekylgevær L/80 M/03 benyttede rivesigter afløstes fra
1929 som luftmålssigter af kollimatorsigter (Zeiss Ziellins) . Sigter af denne
type indførtes ogs å til de øvrige rekylgeværmodeller og til den 20 mm rekylkanon M/31 i enkeltaffutage, som anve n d tes i undervandsbådene afD-klassen. Kollimatorsigtet var en sigtekikkert uden forstørrelse og med et 24°
stort synsfelt. I kikkerten var an bragt en stregp lade med indgraverede ellipser. Princippet for denne konstruktion var, at ved skydning mod et mål, der
bevægede sig med en vis hastighed, måtte skuddet for at ramme målet affy-
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res i det øjeblik, hvor målet befandt sig på overfladen af en kugle, der
havde centrum i træfpunktet, og hvis radius var lig produktet af målets hastighed og projektilets flyvetid, således at såvel mål som projektil efter forløbet af flyvetiden ville befinde sig i kuglens centrum, d.v.s. træfpunktet. Da
en sådan kugleflade ikke kunne anvendes som sigtemiddel, og da man antog, at man oftest ville komme til at beskyde vandret flyvende luftfartøjer,
benyttedes i stedet for kuglefladen den ellipse, der fremkom ved at projicere det vandrette snit gennem kuglen ind på et plan vinkelret på retningen til træfpunktet. Til dette sigtemiddel var der beregnet 2 ellipser, den
ene svarende til en afstand på 300 m og en højdevinkel på 30°, den anden
til henholdsvis 800 m og 50°, idet målets fart forudsattes at være 180 km /timen.

Bojars regnedåse
Til 20 mm dobbeltaffutagerne i torpedobådene og artilleriskibene anvendtes indledningsvis ved skydning mod luftmål kikkertsigter for højde- og sideretterne samt indstilling af opsats og sideforskydning på sigtets korrektør, der var anbragt på affutagens højre side. I 1933 modtog Søartilleriet
imidlertid fra A.B.Bofors tegninger til luftmålssigtet til den svenske 25 mm
rekylkanon og anmodede om tilbud på et tilsvarende sigte til den 20 mm
rekylkanon M/31 i dobbeltaffutage. 1 februar 1934 bestilte Søartilleriet et
sådant sigte, som afprøvedes i PEDER SKRAM samme sommer. I 1935 blev
der indgået kontrakt med Bofors om overladeise af tilvirkningsretten til
"råknedosan til Bofors autornatsikte'"!" la stk. fremstilledes ved Søartilleriet i løbet af 1936 . Denne regnedåse , der i søværnet fik betegnelsen regneapparat, anvendtes i forbindelse med reflekssigter for højde- og sideretteren . Regneapparatet. der var en mekanisk korrektør, var ved hjælp af en
overføringsanordning koblet til reflekssigterne. Det betjentes af pjecens
ildleder, der ved drejning af regneapparatet indstillede det parallelt med
målets kurs. Han indstillede endvidere afstand og målfart ved hjælp af to
håndhjul samt med et særligt håndtag m ålets dykvinkel. Reflekssigtet bestod af en glasplade anbragt i en vinkel af 45° over et lampehus med en
lampe, der belyste et trådkors på en stregplade og derved kastede dette op
på glaspladen. Dette sigte havde den fordel, at begge øjne kunne holdes
åbne, hvorved observation af det hurtigt bevægelige luftmållettedes. Til 40
mm rekylkanonerne anvendtes tilsvarende regneapparater og reflekssigter.
Ringsigte
Udviklingen af fly gik i denne periode hurtigt, og dermed forældedes luftværnsskytsets sigtemidler og affutager også hurtigt. I sommeren 1937 indledtes forsøg med ringsigte, idet 2 stk . udleveredes til NIELS IUEL. I ~' Åre t
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efter indstillede Søartilleriet til Marineministeriet om fremtidige sigternidler til luftværnsskytset. Til de 8 mm rekylgeværer og til det 20 mm skyts i enkeltaffutage foresloges indført ringsigte, og 20 mm dobbeltaffutagerne foresloges overalt ombyttet med 3-aksiale enkeltaffutager. !"
Ringsigtet var ligesom ellipsesigtet beregnet til i forbindelse med observation af tracerbanen at tjene til indstilling af våbnet under skydning mod
mål i luften. Ringsigtet bestod af en sigtelineal med sigtekorn, sigteringe og
en øjestøtte forsynet med en gummiring til beskyttelse af skyttens øjeparti
under skydning. Det gav skytten et helt frit synsfelt og var konstrueret under følgende forudsætninger:
l. Sigtet skulle kun korrigere for målets kurs og fart, men ikke for
eget skibs kurs og fart, vind, afdrift o.s.v.
2. At målet i projektilets flyvetid bevægede sig i en ret linie med
konstant hastighed, men ikke nødvendigvis i det vandrette
plan.

Ringsigtet var forsynet med 3 koncentriske ringe svarende - regnet udefra
- til målhastighederne 450, 300 og 150 km /time. Disse ringe kunne opfattes
som projektioner af de til disse målhastigheder svarende kugler i et plan
vinkelret på retningen til træfpunktet. Skytten skulle betragte rumforholdene ved målet gennem ringsigtet og rette sigtet således, at målet syntes at
flyve ind mod ringsigtets centrum. Indstillingen afhang i øvrigt af den bedømte flugtvinkel, d.v.s. vinklen mellem sigtelinien og målets flugtretning.
Såfremt flugtvinklen var 90 °, d.v.s. at målet bevægede sig vinkelret på sigtelinien, skulle der sigtes således, at målet sås over et med den til den gissede
målhastighed svarende ring. Var flugtvinklen mindre korrigeredes herfor,
ved at der sigtedes et stykke indenfor den til målhastigheden svarende ring,
f.eks. ~ fra centrum ved 45° og )Ai ved 30° flugtvinkel.

13. Oversigt overdet i mellemkrigsårene 1924-1938 indførte skyts
I det efterfølgende skema gives en oversigt over de i mellemkrigsårene til
flåden anskaffede patronkanoner, rekylkanoner og rekylgeværer. Endvidere er det før denne periode indførte 8 mm rekylgevær M/03 medtaget
til sammenligning med øvrige rekylgeværtyper.
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15. KAPITEL. DEN ANDEN VERDENSKRIG 1939-1945

1. Skibsartilleriet i den anden verdenskrig
Den tyske Z-plan

Med udarbejdelsen i løbet af vinteren 1938-1939 af den såkaldte byggeplan
Z sprængte den tyske flåde alle bindinger. I januar 1939 befalede Hitler, at
opbygningen af flåden efter denne plan skulle gives højeste prioritet. Z-planen sigtede mod en styrke, som senest i 1948 skulle omfatte bl.a. 10 store
slagskibe med en hovedarmering af 8 stk. 40,6 cm kanoner, 15 panserskibe
på 10-20.000 t med 30,5 cm skyts, 4 hangarskibe, 49 krydsere, 158 jagere og
torpedobåde samt 249 undervandsbåde. Den var på langt sigt klart rettet
mod Storbritannien. I marts 1939 rykkede man imidlertid krigen et skridt
nærmere, da Tjekkoslovakiets totale underkastelse og opsplitning fandt
sted, og premierminister Chamberlain med baggrund i et begyndende tysk
pres mod Polen garanterede dette lands selvstændighed. Hitler svarede ved
den 29/04 1939 at opsige den tysk-britiske flådeaftale fra 1935. Med angrebet på Polen fulgte krig med Storbritannien og Frankrig. Den tyske flåde
fik ikke sine 9 år til gennemførelse af Z-planen, og dens store skibe blev ophugget på beddingerne. '
Dreadnoughts i kamp

På søen indledtes den anden verdenskrig i september 1939 af det gamle
slagskib SCHLESWIG-HOLSTEIN med beskydningen af de polske fortifikationer på Westerplatte i Weiselmundingen. I december samme år fandt
den første artillerikamp mellem større skibe sted ud for La Platas munding
ved Uruguay, hvor det ved dristig manøvrering lykkedes tre britiske krydsere, EXETER (8 stk. 20,3 cm), AJAX og ACHILLES (hver 8 stk. 15,2 cm),
at tilføje det pansrede lommeslagskib GRAF SPEE (6 stk. 28 cm og 8 stk. 15
cm) så svære skader, at dets chef valgte at søge ind til Montevideo for senere at sænke sit skib. Den næste afgørende artillerikamp fandt sted i
Nordatlanten, hvor det nye tyske slagskib BISMARCK (8 stk. 38 cm) ledsaget af den svære krydser PRINZ EUGEN (8 stk. 20,3 cm) via Danmark
Strædet forsøgte et udbrud, men blev observeret og derefter skygget på radar af den britiske krydser SUFFOLK. Slagkrydseren HOOD (8 stk. 38 cm)
og det nye slagskib PRINCE OF WALES (lO stk. 35,6 cm) angreb om morgenen den 24/05 1941 den tyske styrke, idet de søgte at komme ind på en
afstand, hvor BISMARCKs 38 cm granater ikke ville gennembryde HOODs
svage dækspanser. Begge sider åbnede ild på 22.700 m . I løbet af l minut
opnåede PRINZ EUGEN en træffer i HOOD. Få minutter senere blev

Skibsartilleriet i den anden verdenskrig

577

S{ags{libel BISMARCK i {wlI/j} II/od HMS HOOD fologTaji'/Y'{ fra {lI)'l{slm'lI PIUNZ EUGEN.
(lmp eria! \\la,. MIIIl'lIlII, London].

HOOD ramt af en eller flere 38 cm granater, der sandsynligvis brød igennem til et ammunitionsmagasin agte," med det resultat, at den gamle slagkrydser sprang i luften. Også PRINCE OF WALES led skader, men opnåede
ogs å træfning i BISMARCK, som derefter lækkede olie. Efter en omfattende jagt lykkedes det briterne ved torpedoangreb fra luften at stoppe BISMARCK, som derpå sank efter en timelang kamp mod overlegne styrker,
bl.a. slagskibene RODNEY (9 stk. 40,5 cm) og KING GEORGE V (10 stk.
35,6 cm) .
Slagskibets rolle som havenes herre var imidlertid ovre. Allerede i november 1940 havde hangarskibet og dets fly vist sin betydning, da 21 torpedofly
fra hangarskibet HMS ILLUSTRIOUS angreb og sænkede 3 italienske
slagskibe i Taranto. Yderligere beviser for de hangarskibsbaserede flys dominerende rolle gav japanerne ved angrebet den 07/12 december 1941
mod Pearl Harbour, hvor 5 amerikanske slagskibe i havn blev sat ud af spillet, og 3 dage senere ved sænkningen i rum sø af slagskibet PRINCE OF
WALES og slagkrydseren REPULSE ud for Malaya. I maj udkæmpedes i
Koralhavet det første søslag mellem to hangarskibsflåder, uden at søstyrkerne nogensinde kom i kontakt med hinanden, og en måned senere lykkedes det i slaget ved Midway amerikanske hangarskibsfly at sænke 4 japan- .
ske hangarskibe i en kamp af samme karakter. Slagskibene gled mere og
mere i baggrunden i forhold til hangarskibene; men endnu forekom
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kampe mellem slagskibsstyrker både i Stillehavsområdet og i Atlanterhavet.
I december 1943 blev den tyske slagkrydser SCHARNHORST sænket i
kamp med allierede styrker bl.a. omfattende slagskibet DUKE OF YORK
nord for Norge. Det sidste slag mellem dreadnoughts udkæmpedes i oktober 1944 i Surigao Strædet ved Philippinerne, hvor en amerikansk styrke
med bl.a. 6 slagskibe og 8 krydsere under kommando af Real' Admiral
j.B.Oldendorf manøvrerede i den klassiske kølvandsorden og nedkæmpede en japansk styrke på bl.a. 2 slagskibe. Ved denne lejlighed skød USS
MISSISSIPI den 25/10 1944 kl. 0408 den sidste salve mod det synkende
slagskib YAMASHIRO. I følge den amerikanske marinehistoriker Samuel
Morrison, var dette ikke blot dødsstødet mod en japansk styrke , men "a funeral salute to a finished era of naval warfare"."
Luftværns- og enhedssksts'

Den eksplosivt voksende lufttrussel stillede stadigt stigende krav til armeringen i såvel store som små skibe. I den britiske flåde var den 4 inch (102
mm) patronkanon L/45 Mark XIV i dobbeltaffutage Mark XIX den mest
anvendte luftværnspjece i større skibe og enhedspjece (kombineret søm ålsog luftrnålsskyts) i mindre enheder. Den forbedredes under krigen ved indbygning af elektrisk drivmaskineri og fjernretning af typen R.P. 50-52, som
bl.a. muliggjorde hurtigt målskifte og nøjagtig målfølgning af hurtige mål.
Den blev fulgt i et antal større enheder og i jagerne af BATTLE-klassen af
den 4.5 inch (1l4 mm) patronkanon L/48 Mark III i Mark IV dobbeltaffutager. I den amerikanske flåde anvendtes tilsvarende den 5 inch (127 mm)
patronkanon L/38 Mark 12 i enkelt- og dobbeltaffutage forsynet med elektrohydraulisk drivmaskineri og fjernretning. Denne kanon udmærkede sig
ved at være robust og funktionssikker, og den ses ofte bedømt som krigens
bedste luftværnskanon. De mindre tyske enheder var ikke armeret med enhedsskyts; men i krydsere og opefter fandtes den meget effektive 10,5 cm
patronkanon L/60 SKC/33 i 3-aksial dobbeltaffutage med elektrohydraulisk drivmaskineri. Alle de nævnte kanoner havde en maksimal skudhastighed på 15-18 skud/min.
Bojars 40 mm maskinlumon'

Boforsfabrikkens meget vellykkede automatiske 40 mm luftværnskanon
kom til at spille en stor rolle under den anden verdenskrig. Langt det
største antal produceredes i Storbritannien og USA En 37 mm version blev
licensfremstillet i Sovjetunionen. I Storbritannien var det hæren, der først
viste interesse for Bofors 40 mm automatkanon og i 1937 havde købt 100
stk. samt opn ået licens på fremstilling. Den britiske flåde havde jo sin
Vickers 40 mm pom-pom i forskellige affuteringer. I 1940 havde den ameri-
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kanske flåde forhandlinger i gang med Bofors og var i denne forbindelse
interesseret i at købe et prøveeksemplar. Leverance af et sådant vanskeliggjordes imidlertid efter det tyske overfald i april på Danmark og Norge. I
august 1940 lykkedes det at sende en 40 mm dobbeItaffutage med 2luftkølede kanoner fra Sverige gennem Finland til Petsamo, hvorfra et amerikansk koffardiskib kunne transportere den til New York. Flåden var imidlertid primært interesseret i den vandkølede 40 mm kanon , som man fik
lejlighed til at gøre sig bekendt med i den hollandske fregat VAN KINSBERGEN, der ud for Trinidad demonstrerede de vandkølede Boforskanoner i Hazerneyers dobbeItaffutage. Firmaet the York Lock and Safe
Company iværksatte produktion baseret på tegninger fremskaffet fra
Hollandsk Ostindien og Storbritannien og opnåede ijuni 1941 at få svensk
licens. Endvidere påtog Crysler Corporation, Detroit sig i 1940 at fremstille
40 mm kanoner efter britiske tegninger, og i løbet af 1941-1944 fremstillede dette firma ca. 60.000 kanoner og mere end 120.000 kanon løb til de
amerikanske værn og de allierede." De første dobbeltaffutager med vandkølede kanoner installeredes i flåden fra sommeren 1942 snart fulgt af firlingeaffutager til de større skibe. Den amerikanske flåde indførte ogs å luftkølede 40 mm kanoner i enkeltaffutage af hærens type. 40 mm
Boforskanonerne afløste flådens 1,1 inch (27 ,9 mm) kanoner. Først i 1944
var den amerikanske flådes behov for 40 mm skyts opfyldt. Den britiske
flåde indførte de første luftkølede 40 mm Boforskanoner i enkeltaffutager i
1942. I Storbritannien kopieredes Hazerneyers 3-aksiale dobbeItaffutage
med vandkølede 40 mm kanoner efter en affutage, der var kommet til
England i den hollandske minelægger WILLEM VAN DEN ZAAN. Det
første skyts af denne type installeredes i flåden i 1942. Fra 1943 modtog den
britiske flåde vandkølede 40 mm kanoner i dobbeltaffutager og 4-løbede
affutager fra USA. Vickers 2 pdr. (40 mm) pom-pom, som ved krigsudbruddet var flådens primære nærluftværnsvåben, anvendtes dog fortsat i stort
antal under krigen.
Oerlikons 20 mm maskinkanon
I 1939 indførte den britiske flåde Oerlikonkanonen i skibsaffutage efter
gennem et par år at have evalueret den. Indtil sommeren 1940 blev dette
skyts dels fremstillet i Storbritannien, dels importeret fra Schweiz. Da forbindelsen til dette land imidlertid så ud til at ville blive afskåret, iværksattes
efter britisk opfordring produktion i USA. Den 20 mm Oerlikon fandt bred
anvendelse som nærluftværnsskyts i såvel britiske krigsskibe som handelsskibe. Den blev godkendt til brug i den amerikanske flåde i november
1940. Den første Oerlikon maskinkanon fremstillet i USA blev prøveskudt i
juni 1941, og under den anden verdenskrig fik denne skytstype ogs å en me-
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20 mm Oerlikon i britisk Single Mounting M ark IlA . (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TJVI).

get vid udbredelse i den amerikanske flåde. I 1944 fandtes der alene i amerikanske krigsskibe ca. 10.000 enkelt- og 2.500 dobbeltpjecer, og i 1945 indgik der ca. 55.000 stk . Oerlikon 20 mm kanoner i de britiske beholdninger.';
Såvel i d en britiske som i den amerikanske flåde fandtes også maskinrettede dobbeltaffutager og 4-løbede affutager. Kamperfaringerne viste imidlertid, specielt fra 1944 , at rækningen og granatvirkningen især mod kamikazefly var for ringe til at ødelægge det angribende fly i luften. Den daværende opfattelse af våbnet udtryktes meget karakteristisk ved ordene:
"When the 20 mm opens fire it's time to hit the deck" :
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Radar"

Den britiske søofficer og historiker, Derek Howse , påpeger i indledningen til
sin bog, "Radar at Sea", at udviklingen af radar fra 1938 til 1945 havde større
indflydelse på kampen til søs end nogen anden opfindelse, siden fremdrivningen ved damp afløste skibenes sejl. Radar anvendtes til varsling, til ildledeIse, til ledelse af fly og til navigation og gjorde efterhånden nat til dag.
Ved krigsudbruddet havde tyskerne en lille føring i forhold til briterne,
idet der i 1939 i panserskibene og de svære krydsere fandtes Seetakt
(Seetaktische Ceråt) radarsæt monteret sammen med optiske afstandsmålere. Disse sæt arbejdede med en bølgelængde på 83 cm . I den britiske
flåde var der ved krigsudbruddet installeret varslingsradarsæt i slagskibet
RODNEYog krydseren SHEFFIELD. Disse sæt, der benævntes 79Y, arbejdede med en bølgelængde på ca. 7 m. I de følgende år installeredes i flåden
i alt 75 sæt af denne type og af en forbedret udgave benævnt type 279. De
var fortrinlige til varsling af fly i stor højde, men var mindre effektive mod
sømål og fly i lav højde. Derfor udvikledes typerne 280 og 281, som havde
den halve bølgelængde og ydede bedre dækning mod sømål på bekostning
af dækningen mod højtflyvende luftrnål. Til mindre skibe udvikledes fra
1940 en gruppe afvarslingsradarsæt med 1,4 m bølgelængde benævnt the
286 series. Fra et artilleristisk synspunkt led disse metersæt af manglende
nøjagtighed til brug ved måludpegning og målfordeling. På radarudviklingsområdet skete der imidlertid i Storbritannien ved nytårstid i 1941 et
gennembrud, idet det var lykkedes at fremstille en magnetron, som muliggjorde konstruktion af radarsæt med bølgelængde på kun 10 cm. Fordelen
ved disse anlæg var, at de kunne detektere meget sm å mål og havde en stor
opløsningsevne. De var enclvidere kompakte. Den første 10 cm varslingsracIar, type 271, blev først og fremmest taget i brug til bekæmpelse af ubåde . I
1943 inclførtes PPI (Plan Position Inclikator), cIer gav et meget forbeclret
overblik over radarkontakterne, faktisk et raclarkort af områclet omkring
cIet transmitterencle skib . 5000 raclarsæt blev i løbet af samme år forsynet
mecl dette uclstyr. Mecl cIen 10 cm bølgelængde udvikledes ogs å i 1943 varslingsraclar type 293, cIer opfylclte cIe ovennævnte krav til måluclpegning for
artilleriet.
Mecl indførelsen af varslingsraclarsæt og anclre nye sensorer opstocl et behov for præsentation af cIe mange cIata, cIer modtoges. Til cIette form ål udviklecles forskellige typer af "plets" og "displays" placeret i særlige operationsrum. Præsentation af kampinformationens situationsbilleder blev en af
cIe store og uclviklingsmæssige opgaver under cIen anclen verdenskrig."
De første egentlige artilleriraclarsæt, cIer alle havde en bølgelængde på 50
cm, var klar i slutningen af 1940. Type 284, som var beregnet til skydning
fra større skibe mocl sømål, fancltes i KING GEORGE V og i SHEFFIELD,
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da de mødte BISMARCK i 1941, og var installeret i næsten alle slagskibe og
slagkrydsere i løbet af 1942 . En modificeret version, type 284M, blev i december 1943 brugt af HMS DUKE OF YORK ved sænkningen af slagkrydseren SCHARNHORST i december 1943. Type 285 indførtes som artiIIeriradar til luftværnsildledelsesanlæg. Endvidere fandtes type 282 beregnet til
40 mm pom-pom nærIuftværnsskytset. Disse radarsæt betragtedes indledningsvis som forbedrede afstandsmålere. De kunne imidlertid også bruges
til at bestemme en nøjagtig sideretning til målet og ved skydning mod
søm ål anvendes til nedslagsobservation i længden, men ikke i siden. De var
imidlertid ikke i stand til at måle højderetningen ved skydning mod luftmål. De muliggjorde med andre ord ikke fuld blindskydning. I 1941 iværksattes udviklingen af artiIIeriradar type 274, af hvilken der krævedes nøjagtig blindskydning mod søm ål, for slagskibe på 37.000 m og for krydsere på
30.000 m, samt mulighed for nedslagsobservation i både længden og siden.
Disse anlæg nåede først ud i skibene i 1944. I 1945 indgik endvidere type
275, der var en 10 cm artilleriradar beregnet til blindskydning mod luftrnål.
Også i den tyske flåde vistes der stor in teresse på radarområdet; men her
var det opfattelsen, at den mindste, brugbare bølgelængde var 50 cm. Der
gennemførtes en række forbedringer; men den langsigtede udvikling hemmedes i de første krigs år af, at Hitler havde befalet, at projekter, der ikke
kunne bringes til en afslutning indenfor 6 måneder, skulle opgives. Der
skete således ingen udvikling på cm-området. I 1943 blev der imidlertid i et
nedskudt britisk fly fundet et intakt 9 cm radarsystem. Tyskland kom dermed i besiddelse af den hidtil hemmeligholdte magnetron og be gyndte på
udviklingen af 10 cm og senere 3 cm radarsæt, som dog ikke nåede at få
operativ betydning før krigsafslutningen.
I de amerikanske slagskibe anvendtes fra 1941 den amerikansk konstruerede radar Mark 3 som overfladeildledelsesradar (40 cm) . Den blev fulgt i
1942-1943 af 10 cm Mark 8, som senere modificeredes til 3 cm bølgelængde. Mark 8 blev af de amerikanske slagskibe an vendt i slaget ved
Surigao Strædet. Den første ildledelsesradar til 5 inch (127 mm) L/38 enhedsskytset var Mark 4 anvendt i forbindelse med Mark 37 og 33 centralsigter. Det var et 40 cm sæt, som ikke kunne anvendes til blindskydning mod
lavt flyvende mål. Ikke desto mindre spillede det en betydelig rolle, da USS
SOUTH DAK.0TA den 16/10 1942 nedskød 38 af38 angribende fly. Det afløstes i 1944 af en 33 cm radar Mark 12 med automatisk målfølgning og
måling af afstandsforandringen . Dette sæt havde en rækkevidde på 41.000
m mod fly, 37.000 m mod sømål. Et andet vigtigt sæt var radar Mark 28, der
indførtes i 1944-1945 med 10 cm bølgelængde.
På ammunitionsområdet var radobrandrøret, på engelsk benævnt proximity fuze eller Y.T.fuze (variable time eller velocity trigger fuze) den mest
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bemærkelsesværdige nyskabelse. Dette brandrør var forsynet med en li11e
radar, der under projektilets flugt transmitterede en radiobølge fremefter.
Traf denne et mål, ville et signal blive kastet tilbage mod brandrøret med
en frekvens, der på grund af den relative bevægelse mellem granat og mål
ville være højere (Dopplereffekten) . Forskellen mellem de to frekvenser fik
ved en vis værdi brandrøret til at udløse en tændladning og bringe granatens sprængladning til detonation. Efter de første heldige forsøg var gennemført i USA i 1941, iværksattes produktion i 1942, og de nye brandrør
brugtes for første gang i kamp i begyndelsen af 1943. Disse rør detonerede
granaten, når den kom indenfor en afstand til målet af op til 21 m . I 1943
havde 25% af de amerikanske 5" (127 mm) granater Y.T. brandrør, og det
hævdedes, at de var skyld i 5] % af nedskydningerne af fjendtlige 11y. De anvendtes også af den britiske flåde fra 1944. Y.T.brandrør kunne anvendes i
granater af 75 mm kaliber og opefter; men 40 mm granaterne var for sm å i
forhold til datidens teknik. Der opstod derfor et stærkt ønske om at erstatte
40 mm skytset med automatiske 3" (76 mm) kanoner. Sådanne blev imidlertid først færdigudviklet efter krigsafslutningen i 1945 . 111
Fra slutningen af 1941 udrustedes japanske skibe med luftvarslingsradar
type 21 (l,4 m) og overfladesvarslingsradar type 22 (lO cm) afjapansk konstruktion. lIdiedelsen var imidlertid handikappet af ineffektivt artilleriradarmateriel.

2. Søværnet før og efter krigsudbruddet
Indledende beredskabsjoranstaltninger I

I april 1939 lod den ame rikanske præsident Franklin Roosevelt Hitler og
Mussolini spørge, om de ville love at lade være med at angribe en række
lande , bl.a. Danmark. Dette førte til en dansk-tysk noteveksling, som
skræmte regeringen, der 20/04 1939 besluttede at styrke beredskabet ved
at genindkalde bl.a. ca. 1.000 mand til flåden og Kystdefensionen. " Der
hejstes kommando i PEDER SKRAM, de 3 torpedobåde af DRAGEN-klassen , mineskibet LOSSEN og minekranerne KVINTUS og SIXTUS med
gen indkaldte besætninger, således at der rådedes over en beredskabsstyrke,
alt imedens der uddannedes nye besætninger i bl.a. NIELS IUEL og de 3
torpedobåde af GLENTEN-klassen . Det gen indkaldte mandskab hjemsendtes i juli 1939, da uddannelsen af årgang 1939 skønnedes at være afsluttet.
Øvelseseskadren bestod herefter af artilleriskibet NIELS IUEL, værkstedsskibet HENRIK GERNER, 2 undervandsb åde af HAVMANDEN-klassen, de
2 undervandsbåde af D-klassen og ROTA samt de 3 torpedobåde af GLENTEN-klassen, minekranen SIXTUS og den gamle torpedobåd S0HUNDEN
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Sikringsstyrken i Aar!IlI.1 havn uintercn 1939/40. (Orlogsmuseet).

(S4), der anvendtes som minestryger. Da situationen blev prekær i løbet af
august 1939, hvor det stod mere og mere klart, at krigen snart måtte bryde
ud, blev der fra den 18/08 truffet en række indledende sikringsforanstaltninger. Overarbejde iværksattes på eftersyns- og reparationsarbejder i oplagte skibe og et antal enheder, der ikke var planlagt at skulle indgå i sikringsstyrken, klargjordes. Den 24-25 /08 blev flåden sammendraget i
Sundet, og den 29/08 1939 genindkaldtes besætninger til mineskibet LOSSEN og minekranerne samt Københavns minespærring. Samme dag gav
Marineministeriet ordre til, at der i opmålingsskibet FREJA skulle installeres 2 stk. 75 mm patronkanoner L/30 og 2 stk. 8 mm rekylgeværer. l:!
Sikringsstyrken

Da Polen den 01 /09 1939 blev angrebet af Tyskland, besluttedes herl-uemme for flådens vedkommende at genindkalde personel til de ikke udrustede enheder af sikringsstyrken bortset fra artilleriskibet PEDER
SKRAM, der i løbet af efteråret skulle have nyt mandskab til uddannelse.
Tre dage senere fulgte Storbritanniens og Frankrigs krigserklæringer.
Inspektions- og opmålingsskibene INGOLF, HVIDBjØRNEN og HEjMDAL
samt nogle dage senere ISLANDS FALK og BESKYTTEREN udsendtes som
stationsskibe i stræderne, Kattegat og Vesterhavet samt ved Færøerne. Den
03/09 formeredes 1. eskadre bestående af artilleriskibet NIELS IUEL, de 6
torpedobåde af DRAGEN- og GLENTEN-klasserne, 3 undervandsbåde af Eklassen, værkstedsskibet HENRIK GERNER og 3 minestrygere af SPRINGEREN-klassen. Det bestemtes, at eskadren skulle indtage en centralberedskabsstation i Århus bugt, hvorfra den i givet fald som en kampgruppe
kunne deployeres mod nord, øst eller syd i tilfælde af alvorlige neutralitetskrænkelser. Øvrige undervandsbåde forblev i Sundområdet under Sø-
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A rtilln iskibet NIELS IUI~L (Olloglll/l/ I(,I't) .

værnskommandoen. Den 04/09 1939 bestemte Marineministeriet, at der
skulle installeres 2 stk. 75 mm patronkanoner L/30 i hver af de tre statsisbrydere THOR, TYR og LILLE BJ0RN. Den 21/09 1939 bestemte Marineministeriet endvidere, at fyrvæsenets skibe ARGUS, L0VEN0RN og
ABSALON hver skulle anneres med 1 stk. 75 mm patronkanon L/30 og
forberedelse træffes til evt. senere anbringelse af yd erl igere 1-2 stk. i hvert
skib. Endelig skulle fyrtransportskibet KATTEGAT armeres med l stk. 37
mm patronkanon ." l Københavnsområdet blev de planlagte kontrollerede
minespærringer udlagt i dagene 04/09-08 /09 1939, og den 20/09 hejste
PEDER SKRAM kommando for uddannelse af en nyindkaldt besætning.
I no vember besluttede regeringen efter tysk henstilling, at der skulle udlægges minespærringer i den sydlige del af Storebælt og Lillebælt. Dette
medførte detachering af en del enheder, bl.a. 3 torpedobåde, fra eskadren .
Isvinteren kom ogs å til påvirke flådens deployering og medførte desarmering af minefelterne. Kravene til neutralitetsbevogtningen resulterede i en
yderligere spredning af flåden, idet PEDER SKRAM, de 3 torpedobåde af
DRAGEN-klassen og 2 søluftfartøjer fra slutningen af marts stationeredes i
Frederikshavnsomr ådet. Den 08/04 1940 var der en voldsom gennemfart af
skibe og fly i og over vore farvande, og tyske tropper rapporteredes lige syd
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for grænsen. Søværnskommandoen ans å imidlertid ikke situationen for at
være akut for Danmarks vedkommende. NIELS IUELs besætning genindkaldtes; men der blev ikke beordret forhøjet beredskab for søværnets myndigheder og udrustede skibe eller givet ordre til ændring af normal tjenestegang, f. eks. inddragelse af landlov. For flåden kom besættelsen derfor
som en komplet overraskelse. Det eneste skib, der den dag kom til at bruge
sine kanoner, var BESKYTTEREN, som lå i Esbjerg. Efter kl. ca. 0530 at
have afgivet varselsskud mod tyske fly, der fra syd fløj ind over byen , åbned e
BESKYTTEREN ild med sine 2 stk. 20 mm rekylkanoner og 2 stk. 8 mm rekylgeværer. Der blev afgivet henholdsvis 15 og 30 skud, uden at der dog
med sikkerhed observeredes træfning. I', Opmåiingsskibet FREJA, der lå i
Helsingør som depotskib for undervandsbåde , afsejlede kl. 13 til
Helsingborg med 30 mand af Il. bataljon , som søgte til Sverige.

Skibbygningsprogrammer og materielanskaffelser indtil besættelsen
I 1939 fortsattes arbejdet med gennemførelsen af 1937-lovens byggeprogram. Den 31/01 bestemte Marineministeriet, at de 2 planlagte ca. 780 t
store torpedobåde af den af Orlogsværftet i november 1938 skitserede type
(NI og N2, type T-40) skulle sættes under bygning. Artilleri- og torpedoarmeringen fastsættes til:
2 stk.
2 stk.
3 stk.
6 stk.

10,5 cm kanoner
40 mm rekylkanoner
20 mm rekylkanoner
53,3 cm torpedorør anbragt i 2 triplerør på dækket.

Maksimumsfarten skulle være 35 knob. Der påregnes anvendt 12 mio . kr.
til bygning af de to både, og Marineministeriet lagde vægt på, at arbejdet
blev fremskyndet mest muligt. " I februar bestemtes det, at de to torpedobåde skulle have navnene AARHUS og AALBORG . Senere på åre t ændredes navnene til NAJADEN og NYMFEN." De benævntes ogs å N-klassen.
Efter forslag fra SøartiIIeriet i april 1939 bestemtes det, at 40 mm armeringen i hver af de to torpedobåde skulle ændres fra 2 stk. 40 mm rekylkanoner i enkeltaffutager til 2 stk. i en 3-aksial, gyrostabiliseret dobbeltaffutage.
som kontraheredes hos A.B.Bofors. Ildledelsesanlæg til 10,5 cm og 40 mm
skytset bestiltes hos Hazemeyer i Holland.
I februar 1939 løb den anden minestryger, S0BJ0RNEN, af stablen fulgt
ijuli af S0ULVEN, og i oktober 1939 blev kølen lagt til mineskibet LINDORMEN, der løb af stablen i marts 1940. Der var fremdeles ikke truffet beslutning om det inspektionsskib, som forudsattes bygget i henhold til 1937loven.
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Efter krigsudbruddet i september 1939 fik søværnet tildelt 9.2 millioner
kr. til ekstraordinære anskaffelser, bl.a. 20 mm rekylkanoner med ammunition. "
Fra oktober 1939 søgte Søværnskommandoen at få regeringen til at acceptere et nybygningsprogram for flåden på ca . 100 millioner kr. I!' Ved skrivelse af 01 /01 1940 til forsvarsministeren foreslog Søværnskommandoen,
at der udover de allerede beordrede nybygninger så hurtigt som muligt
søgtes tilvejebragt følgende materiel:
1 artilleriskib
4 torpedobåde (N-klassen)
3 undervandsbåde
1 inspektionsskib (større type)
2 minefartøjer
3 motortorpedobåde
samt luftfartøjer
Forslaget førte til, at regeringen i slutningen af januar 1940 tiltrådte, at
der stilledes 35 millioner kr. til rådighed for søværnet til at gennemføre et
byggeprogram omfattende:
l inspektionsskib (2000 t, 21 knob)
2 torpedobåde (N3 og N4 af N-klassen)
l undervandsbåd (E-klassen)
2 minefartøjer
10 træminestrygere
luftfartøjer til et beløb af ca. 5 millioner kr. "

Inspektionsskibet planlagdes anneret med:"
4 stk . 12,7 /12 cm patronkanoner i 2 dobbeltaffutager
2 stk. 40 mm rekylkanoner i dobbeltaffutage
3-4 stk. 20 mm rekylkanoner i enkeltaffutager
Søartilleriet havde allerede i begyndelsen af januar 1940 orienteret
A.B.Bofors om planen om bygning af et inspektionsskib med ovennævnte
armering." I februar 1940 fremsatte Bofors forslag til kontrakt om levering
af 2 stk . 12 cm dobbeltt årne." Søartilleriet undersøgte ogs å, om der fra
Skoda, Krupp, Rheinmetall eller Bofors kunne gives oplysninger om samt
fremsættes tilbud om levering af 4 stk . 12,7 cm eller 12 cm kanoner i enkeltaffutager med åbe n skærm." Forhandlingerne med de tyske firmaer
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måtte imidlertid opgives efter modtagelse af meddelelse fra den herværende tyske marineattache om, at tyske fabrikker på grund af den forhåndenværende beskæftigelsesgrad ikke kunne gå ind for levering af 12,7
cm skyts. Levering var heller ikke mulig fra den tyske marines løbende
fremstilling. " Søartilleriet søgte også hos Hærens tekniske Korps at sikre
sig, at man der kunne forvente at få fremstillet 6 stk. 10,5 cm patronkanoner L/42 og 5 stk. 12 cm patronkanoner L/45 til levering i 1941-194V"
I marts l 940 sendte Marineministeriet en delegation til Italien for at forhandle kontrakt om levering af 12 stk. jagerfly samt orientere sig om mulighederne for køb af motortorpedobåde. Der havde også været rettet henvendelse til Tyskland om muligheden for leverance af 3 motortorpedobåde
af den tyske type." Disse sonderinger skyldtes, at det overvejedes at anskaffe
motortorpedobåde i stedet for den ene af eller begge de sidst planlagte
store torpedobåde (N3 og 4).
Den 12/03 1940 modtog Søartilleriet fra Marineministeriet ordre til snarest at indsende kontraktforslag om levering fra udlandet af følgende materiel: "
l. Emner og halvfabrikata til 6 stk . 10,5 cm patronkanoner L/42

2.

3.

4.

5.

med tilhørende ammunitionsdele til torpedobådene N3 og N4
samt til inspektionsskibet HVIDB]0RNEN.
12 stk. 40 mm rekylkanoner i 6 dobbeltaffutager med tilhørende ammunitionsdele til torpedobådene N3 og N4, til inspektionsskibet og til NIELS IDEL samt l stk. i reserve.
4 stk. 12 cm patronkanoner L/45 i dobbeltaffutager samt l stk .
12 cm reservekanon og tilhørende ammunitionsdele til inspektions- og øvelsesskibet.
Ildledelsesanlæg til 6 stk. 40 mm dobbeltaffutager, til 2 torpedobåde af N-klassen med hver 2 stk. 10,5 cm patronkanoner
L/42 samt til inspektions- og øvelsesskibet med 2x2 stk. 12 cm
patronkanoner.
Afstandsm ålere og nødvendigt optisk materiel til pkt. 4.

Samme dag anmodede Søartilleriet firmaet Hazemeyer i Holland om forslag til ildledelsesanlæg til 2 stk. 12 cm dobbelttårne, idet anlægget ønskedes af noget større omfang end de til torpedobådene NAJADEN og NTh'l FEN bestilte, bl.a. omfattende centralsigte i både højde og side, men af
hensyn til uddannelsen udformet så nær som muligt som torpedobådsanlægget, idet man skulle kunne koble udvidelsen fra ."
Omkring den 01/04 1940 overvejedes det at armere inspektionsskibet
med 3 stk. dobbelte 10,5 cm luftværnspjecer i stedet for med 12 cm skyts.
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Projektet betegnedes nu som luftværnsskib og skoleskib. Den 05 /04 1940
meddelte Søartilleriet A.B.Bofors dette og gav udtryk for interesse for fjernstyring, om dette var muligt. Kontrakten om levering af 12 cm skyts var derfor ikke underskrevet." Samtidig bad Søartilleriet om "retningspris" fra
Hazemeyer p å følgende ildledelsesanlæg til det kombinerede luftværns- og
kadetskib:"
1. Et kombineret luftværns- og fladbaneanlæg til 3 stk . 10,5 cm
dobbeltkanoner i 3 stk. 2-aksiale affutager med følgeviserfølgning.
2. Som pkt. l med fjernretning (synkroniseret følgning) .
3. Som pkt. l med kanonsystemerne stabiliseret i 3-aksial affutager og med følgeviserfølgning.
4. Som pkt. 3 med fjernretning.
Marineministeriet havde forgæves forsøgt fra Sverige at skaffe materialer
til de ovennævnte projekterede nybygninger, hvorefter der var rettet henvendelse til Tyskland. Den 04 /04 1940, 5 dage før besættelsen, modtog
Marineministeriet gennem den herværende tyske marineattache meddelelse om, at den tyske overkommando ingen indsigelser havde at gøre
imod , at der fra Tyskland blev leveret de fornødne bygningsmaterialer til 2
minefartøjer, 4 torpedobåde, l inspektionsskib, l undervandsb åd, 3 motortorpedobåde og l fyrinspektionsskib."
Inden noget af alt dette kunne effektueres, kom den tyske besættelse den
09 /041940!
Flådens samm ensætning og armering med kanoner april 1940
Den 09 /04 1940 var flåden sammensat og armeret med kanoner, herunder
rekylkanoner og rekylgeværer, som følger:
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Endvidere var der stillet 20 civile skibe og fartøjer til rådighed under sikringsstyrken samt lejet et stort antal skibe og kuttere.
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• J:.

T0/1m/oMd af GU;;NTEN-/dassen slæbes ud Fa Holmen ued udleoeringen til t)'slteme i 1941.
(Orlogsnniseet}.

Søværnets uirksomhed under besæuelsen"

Umiddelbart efter besættelsen blev flådens skibe oplagt i forskellige danske
havne. I overensstemmelse med kapitulationsbetingelsernes pkt. 3, som
krævede "overladelse i uskadt stand af de militære anlæg og etablissementer, særlig Kystdefensionens værker, som af de tyske tropper skønnedes
nødvendige for at sikre Danmark mod en ydre fjende", besatte tyskerne
Flakfort, og i åre ts løb overleveredes 4 stk. 15 cm patronkanoner L/43 (oprindelig HERLUF TROLLEs) fra Kongelundsfortet og 20 stk. 12 cm patronkanoner L/45 (Lomholt kystkanoner) fra forskellige af Kystdefensionens værker til besættelsesmagten, som oprettede Kystbatterier på
Sjællands Odde, ved Hornbæk, Frederikshavn, Skagen, Agger og Gedser;"
Endvidere udleveredes fra søværnet efter tysk krav i maj 194040 stk. 20 mm
rekylkanoner M/40 med affutager og tilbehør, som angiveligt ogs å faldt inden for kapitulationsbetingelsernes punkt 3.'" Fra hæren var der efter tysk
pres i april udleveret 24 stk. 75 mm L/49 luftværnskanoner og 64 stk . 20
mm rekylkanoner M.1938 med tilbehør," I løbet af sommeren 1940 nåede
man til en aftale med tyskerne om, at den danske flåde foreløbig skulle varetage minestrygning af tværruterne over Storebælt og Kattegat. Fra dansk
side opnåedes ogs å tilladelse til en begrænset uddannelsesvirksomhed til
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søs og genoptagelse af opmålingsvirksomheden i Storebælts nordlige del.
Efter tysk ønske pålagde regeringen søværnet at udføre kystbevogtning i
Sundomr ådet. Til denne tjeneste anvendtes fra oktober 1940 fire gamle
torpedobåde af SPRINGEREN-klassen, der var omklassificeret til bevogtningsfartøjer, samt indledningsvis 12 tidligere fiskekuttere benævnt K-kuttere. Ijanuar 1941 bøjede regeringen sig endvidere for et tysk krav om udlevering af torpedobåde, uanset at Søværnskommandoen indtrængende
havde henstillet, at henvendelsen afvistes. De 6 torpedobåde af DRAGENog GLENTEN-klasserne blev udleveret i februar 1941, efter at artilleri- og
torpedoarmeringen m.m . var udtaget. Fra omkring dette tidspunkt begyndte den danske militære efterretningstjeneste at rapportere vigtige tyske skibsbevægelser via Sverige til England. Et krav fra tysk side i efteråret
1941 om armering af danske handelsskibe afvistes af regeringen efter samråd med Søværnskommandoen, der ikke ville efterkomme et tysk ønske om
dansk luftværnsskyts og betjeningsmandskab i handelsskibene. Sagen trak i
langdrag og blev i efteråret 1942 lagt på hylden af tyskerne. Kravene til minestrygning steg efterhånden . I 1943 var minestrygerstyrken udvidet til at
omfatte 4 minestrygere af SØLØVEN-klassen, 3 af SPRINGEREN-klassen
samt 10 M5-både og 12 P-kuttere. Den tyske holdning overfor Danmark
skærpedes i efteråret 1942, bl.a. efter den såkaldte telegramkrise. Overfor
det tyske militær havde Hitler givet udtryk for, at man ikke længere var bundet afkapitulationsaftalen fra april 1940. Udviklingen prægedes naturligvis
også af den tyske tilbagegang på de fleste fronter. I Søværnskommandoen
var man klar over, at man ikke længere kunne regne med, at grundlaget for
søværnets fortsatte eksistens og virke var de aftaler, der var truffet med den
tyske marine efter kapitulationen i 1940. Der blev derfor truffet visse foranstaltninger, som skulle sikre, at flådens skibe blev ødelagt eller sænket, hvis
regeringen påny blev stillet overfor krav om udlevering af skibsmateriel. I
maj 1943 blev der til søværnets chefer udgivet et direktiv, om hvorledes de
skulle forholde sig i tilfælde af tysk angreb. Der blev blandt andet givet en
hemmelig ordre til skibscheferne, der påbød dem i sådanne situationer at
søge at undkomme til Sverige, og hvis dette ikke var muligt da at sænke eller ødelægge skibene. Skibene var til sidstnævnte form ål forsynet med
bomber til sænkning af eget skib . Da regeringen i den truende situation
den 28/08 1943 bestemte, at besættelse af skibene på Holmen ikke måtte
imødegås med magt, tilføjede Søværnskommandoen, at "skibe kan efter
omstændighederne sænkes". Det videre forløb er velkendt og skal ikke beskrives nærmere her. Det lykkedes den dag flåden at markere, at en grænse
var nået i forhold til besættelsesmagten. Om nogen artilleristisk indsats blev
der imidlertid ikke tale, bortset fra at NIELS IUELs 20 mm skyts spontant
åbned e ild mod angribende fly.
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NIEL S lUEL an gri bes af tysk fly 29/08 1943. (Orlogsmus eet),

Mat eriellets udvikling efter besættelsen
De første 12,5 millioner kr. af det i januar 1940 til rådighed stillede beløb
på 35 millioner kr. skulle have været o p tage t på finansloven for 1940-1941.
Efter besættelsen æ n d red es dette til 5 millioner kr. beregnet på bygningen
af de 2 minefartøjer og de 10 minestrygere af træ." Planerne om anskaffelse af et inspektions-/luftværns- og skoleskib, den 3. og 4. store torpedobåd og d en 5. undervandsbåd af E-klass en blev opgivet, og Søartilleriet
m åtte meddele Hazemeyers herværende agent, Siemens Elektricitets
Aktieselskab, og A.B.Bofors , at anskaffelserne afildledelsesmateriel samt 12
cm og 40 mm skyts til disse skibe var stillet i bero på grund af de indtrufne
forhold ." Det samme var tilfældet for de 12 jagerfly.
Der hejstes for første gang kommando i minestrygeren SøULVEN i sommeren 1940 og i mineskibet LINDORMEN i november samme år. I august
1940 blev kølen lagt til de to minefartøjer, der i det følgende forår løb af
stablen og fik tildelt navnene LOUGEN og LAALAND. De havde et deplacement på 240 t, var bygget til hver at kunne medføre 18 stk. kontaktminer
type 9g og ar me red es med 2 stk . 20 mm rek ylkanoner M/41 opstillet i styrbords og bagbords side til agterkant på brodækket. De 10 sm å 74 t træminestrygere byggedes 1940-1941 på Holbæk Skibs- og Baadebyggeri og LiIleø
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Mineskibet LlNDORJ\lliiV. (Orlogsmuseet).

Skibsværft, hos J.Ring Andersen i Svendborg og på Frederikssund
Skibsværft. De fik betegnelserne MS 1 - MS 10 og indgik alle i flådens tal i
1941, hejste kommando og anvendtes til minestrygning i indre farvande. De
var armeret med 1 stk. 20 mm rekylkanon M/41 agten for skorstenen på maskincasingen og på bakken indledningsvis 1 stk. 8 mm rekylgevær M/24 i enkeltaffutage, fra oktober 1942 2 stk. rekylgeværer M/40 i dobbeltaffutage.
I august 1940 afholdtes i Marineministeriet et indledende møde i forbindelse med overvejelser om bygning af flere minestrygere af SØLØVEN-klassen. Den 01/07 1941 blev kølen lagt på Orlogsværftet til tre minestrygere
af denne type (M). De løb af stablen i for året 1942 og fik navnene SØRlDDEREN, SØHESTEN og SØHUNDEN. Armer-ingen bestod ligesom i de tre
første minestrygere af denne type af 2 stk. 75 mm patronkanoner L/55
M/38 opstillet i diametralplanet, den ene på bakken, den anden på agterdækket, samt af2 stk. 20 mm rekylkanoner opstillet ovenpå bestiklukafet og
agter på overbygningen . Endvidere var der på hver side af kommandobroen i borde anbragt 2 stk. 8 mm rekylgeværer M/40 i dobbeltaffutage.
Den 4. undervandsbåd af E-klassen, HAVHESTEN, løb af stablen i juli
1940 og hejste for første gang kommando i oktober 1942. Den armeredes
med 1 stk. 20 mm rekylkanon L/60 M/41 i en nykonstrueret ubådsaffutage." Den var endvidere ligesom de tre andre både af samme klasse armeret med 2 stk. 8 mm rekylgeværer M/37 i enkelt pivotaffutage.
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T0I1J1'rioMril'lI NAJADt:Ns sosætning i marts 1943. (OrlOgHIIU SI'I'I).

Efter udleveringen af de 6 torpedobåde af T-typen til be sættelsesmagten
bestemte Marineministeriet i april 1941 , a t del"ved Orlogsværftet skulle udarbejdes et forprojekt for en torpedobådstype (6 T /41) i store træk af
samme type med en artilleriarmering af DRAGEN- og GLENTEN-klassernes 75 og 87 mm skyts, men med underbygningen konstrueret således, at
der senere kunne installeres 10,5 cm kan oner. Endvidere 3 stk. 20 mm rekylkanoner i enkeltaffutage og 2 stk. 8 mm rekylgeværer i dobbeItaffutage.
I1dledelsesanlægget skulle være af samme type som anvendt i S0L0VENklassen ." Tyskernes løfte om at levere materialer til disse seks erstatningsbåde blev i det store og hele holdt, og i august 1943 blev kølene lagt til de
første tre. Arbejdet på disse både stoppedes efter det tyske overfald den 29.
samme måned.
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I juli 1942 blev kølene lagt på Orlogsværftet til torpedobådene NAJADEN
og NYMFEN. De løb af stablen i henholdsvis juni og april 1943, men blev
ikke færdigbygget. Efter den 29/08 1943 henlå skrogene i Søminegraven
på Holmen. I 1942 iværksattes også bygning af 3 lægtvandsminestrygere af
træ, ML l, 2 og 3, der løb af stablen i 1944, hvorefter arbejdet på dem blev
standset. Endvidere bestiltes under dække af at være vagerfartøjer til Fyr- og
Vagervæsenet 6 minestrygningskuttere ved Frederikssund Skibsværft og
A/S Sydhavnsværftet, for at søværnet efter krigen kunne råde over nogle
nyere fartøjer til brug ved minerydningen. De løb af stablen i 1944 og 1945,
men overtoges først efter befrielsen i maj 1945.
Fra Tyskland leveredes krudt til flåden . Eksempelvis indførtes i for året
1942 8 t nitrocellulosekrudt til 20 mm ammunition, og omkring august
1942 10 t nitroglycerinkrudt fra Koln Rottweil til 12 cm - 75 mm skyts."
Mest bemærkelsesværdigt på artilleriets område var vel den senere i dette
kapitel beskrevne udvikling af 20 mm rekylkanonerne, der først alt for sent
førte til, at flådens skibe i et rimeligt omfang kunne armeres med tidssvarende 20 mm nærluftværnsskyts.

3. Seartilleriets virksomhed
Indtil den 29/08 1943
Søartilleriet kunne den 30/01 1939 fejre 200 årsdagen for oprettelsen af
stillingen som Søtøjmester, Kommandørkaptajn Heiberg var fremdeles direktør for Søartilleriet og orlogskaptajn HJ.Rasmussen cheffor materielafdelingen. Han blev i 1941 afløste af kaptajnløjtnant Sj.Valennner," I 1939
afløste orlogskaptajn A.E .ArendrupH orlogskaptajn Topsøe:Jensen som
chef for skydesektionen.
I august 1939 bemyndigedes Søværnets Bygningstjeneste til for Søartilleriet at opføre et gasbeskyttelsesmagasin syd for beklædningsmagasinet på
Frederiksholm samt nye magasiner til tågeudviklingsmateriel, og i november samme år gav finansudvalget sin tilslutning til, at der påbegyndtes modernisering og udvidelse af lokalerne i Søartilleriets værkstedsbygning." I
november 1940 blev afstandsobservatoruddannelsen igen overført til Søartilleriet og underlagt skydesektionen, og i artillerihallen på Frederiksholm
forbedredes undervisningsmulighederne ved opstilling af skyts af de forskellige i skibene anvendte typer og ved installation af slingreplatforme til
bl.a. betjenings- og sigteøvelser med de nye 20 mm rekylkanoner.
Virksomheden fortsattes efter besættelsen, hvor Søartilleriet også blev pålagt at fremstille øvelsesammunition til det af besættelsesmagten overtagne
danske skyts.
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t-]tertlen 29/08 1943"'''
Efter overfaldet på værnene den 29 /08 1943 foretog tyskerne de første
dage i september optælling og bortførsel af Søartilleriets beholdning af
h åndvåben, maskinskyts og optisk materiel. Den Ol /IO meddelte
Marineministeriet, der nu fungerede som et civilt departement, alle genestemandsansatte ingeniører ved Søartilleriet orlov med løn. Denne ordre
blev dog for ingeniør Søren Simonsens (f. 1909) ved kom me n d e ændret,
idet han den 04/10 1943 fik overdl-aget ledelsen afSøartilleriet. Alle igangværende, militære arbejder stoppedes den 15/10 1943, og der meddeltes
hovedparten af funktionærerne og arbejderne hjemsendelse fra den
18/10, funktionærerne med fuld løn og arbejderne med l uges fuld løn og
derefter i 4 uger ;K løn. Herved reduceredes Søartilleriets civile personel fra
184 til 72. Efter ordre fra Marineministeriet fortsattes efter den 19/10 arbejdet på de den 29/08 foreliggende bestillinger på øvelsesammunition til
den tyske værnemagt. Søartilleriet udførte dog hovedsagelig civile arbejder,
såsom fremstilling af raketter til redningsvæsenet og fyrværkerisager til
statsbanerne, hovedreparation af værkstedsmaskiner samt i et vist omfang
arbejder for private firmaer.
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Søartilleriet udførte jævnsides med de ovennævnte arbejder ogs å illegal
virksomhed. Som et eksempel kan nævnes, at den 28/08 1943 var der fra
firmaet Hazemeyer i Holland ankommet 3 ildledelsesanlæg til de sidste 3
minestrygere af SØLØVEN-klassen. Disse anlæg n åede aldrig ud på Holmen, men magasineredes på Nordre Toldbod og senere i Skovshoved. Fra
oktober 1943 til efteråret 1944 lykkedes det fra Holmen at borttransportere
bl.a. l stk. 47 mm og 4 stk. 37 mm patronkanoner, 15 stk . 37 mm revolverkanoner og 6 stk. 8 mm rekylgeværer L/75 M/29, 23.000 kg sprængstof
med tilhørende tændrnidler samt 2.900 h åndgranater og h åndbomber.
Sprængstoffet anvendtes bl.a. tiljernbanesabotage. Endvidere blev tyskerne
unddraget 69.000 kg patronhylstre, 34.000 kg rent kobber og 26.000 kg
støbte metaller og messing, som oplagdes ude i byen, bl.a hos A/S Nordiske
Kabel- og Trådfabrikker. Fra november 1943 udførtes illegal fabrikation af
h åndvåben. Eksempelvis fremstilledes 225 sæt dele til maskinpistoler af den
engelske stengun type og 150 stk. 11 mm geværer.
I april 1944 indsendte ingeniør Simonsen til Marineministeriet en opgørelse over værdien af den del af Søartilleriets materiel, der efter den
29/08 1943 var beslaglagt af den tyske værnemagt. Beregningen var sket på
grundlag af ansl åede dagspriser for tilsvarende nyt materiel:"
Arsenalet
Kanoner, maskinskyts, h åndvåben,
ildledelsesmateriel, optisk materiel og
artillerihallens øvelsesmateriel
Laboratoriet
Ammunition, ammunitionsdele,
inventar og tågemateriel

kr. 25.937.400

kr. 20.452.300

Gasbeskyttelsesma~asinet

Gas- og røgbeskyttelsesmateriel, hjelme,
livremme m.m

468.700
.:.;:
k:.:.:
r.'---_~"""-""""'-'"
I alt:

kr. 46.858.400

Søartilleriets bygninger blev den 09 /12 1944 beslaglagt af tyskerne, der
samtidig med bekendtgørelsen herom udsatte bevæbnede vagtposter. En af
ingeniør Simonsen i samarbejde med modstandsorganisationen Holger
Danske planlagt sprængning af Søartilleriets værksted i en sådan situation
kunne derfor ikke gennemføres. Fra tysk side blev givet tilsagn om , at bl.a.
arkivalier og museumsgenstancle m åtte borttransporteres. Arkivalierne
bragtes til Søkvæsthuset, museumsgenstanclene til Tøjhusmuseet. Søartilleriets kontor flyttedes til en lejlighed i Nyboder. Med midler stillet til rådighed af Marineministeriet søgte ingeniør Simonsen at erhverve en mindre
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maskinfabrik, hvor illegal fremstilling og reparation af våben kunne
fortsættes. Det tog sin tid at arrangere; men fra marts 1945 blev der drevet
en fabrik i Strynøgade 7 på Østerbro, hvor ingeniør Simonsen, en maskinmester og 8 af Søartilleriets folk fremstillede maskinpistolmagasiner og
h åndbomber samt foretog våbenreparationer indtil den tyske kapitulation i
maj samme år.

4. De 8 mm, rekylgeværer
Fortsat arniendelse aJrek),lgeværer
Ved besøg i Schweiz hos Oerlikon og i Tyskland hos Rheinmetall havde
Undertøj mesteren, orlogskaptajn Heiberg allerede i 1938 konstateret, at
man da begge steder var klar over 8 mm rekylgeværets begrænsede muligheder som luftværnsskyts over for moderne fly, og at 20 mm var det mindste
kaliber, der kunne anvendes effektivt." I søværnet, hvis ressourcer var begrænsede, fortsattes dog indførelsen af dette ret billige og lidet pladskrævende våben, som ogs å an vendtes som instruktionsvåben for de 20 og
40 mm rekylkanoner.
EnkplLaJfutagp j\!I/39
I februar 1939 bestemte Marineministeriet. at de 37 mm patron kanoner
L/38 i hver af minekranerne KVINTUS og SIXTUS skulle erstattes af 2 stk.
8 mm rekylgeværer fra Søartilleriets beholdning. 1'1 Der fremstilledes 4 stk.
enkeltaffutager M/39, og i december 1940 kunne Søartilleriet medddele
Orlogsværftet, at opstillingen i minekranerne skulle udføres som i LINDORNIEN ."lJ I Søartilleriets oversigt over det vigtigste artillerimateriel til flådens krigsudrustning af 01/04 1941 er der for de to minefartøjer anført i
alt 4 stk. 8 mm rekylgeværer M/29. I februar 1939 bestemtes ogs å, at de 3
minestrygere af SØLØVEN-klassen hver skulle fors ynes med fundamenter
til 2 stk. 8 mm affutager forsynet med ringsigte, således at de kunne anvendes til de som instruktionsgeværer til minestrygerne anskaffede rekylgeværer M/29.:>1 Enkeltaffutage M/39 var en videreudvikling af enkeltaffutage M/24 med en noget andededes udformning af bl.a. vuggen, der ikke
som ved M/24 var fors ynet med et fjedersystem, men til gengæld havde
påmonteret en bremsebue, som tjente til at fastholde vuggen og dermed
rekylge været i højden. Aftrækkermekanismen var ogs å ændret. Enkeltaffutage M/39 var forsynet med 2 på hver side af vuggen anbragte pistolgreb, hvoraf det højre var forbundet til aftrækkermekanismen. De 2 pistolgreb benyttedes ved retning af kanonen i højden, idet skytten fattede om
begge. Bagtil på vuggen var anbragt en skulderkrykke for skyttens venstre
skulder. Denne affutage var fra indførelsen forsynet med ringsigte.
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Skydn ing med 8 mm reliJlgevær i enliellaff ulagl' IVIj3 9. (Orlogsmuseet],

8 mm rekylgeværL/75 ivI/ 40
I februar/marts 1941 bestiltes ved kontrakt med Dansk Industri Syndikat 36
stk. 8 mm rekylgeværer L/75 M/40 (nr. 101-136) til en pris af kr.
119.487,60. Denne model var en forbedret udgave af det hurtigskydende 8
mm rekylgevær L/75 M/37. De nye rekylgeværer placeredes i 3-aksiale
dobbeltaffutager M/40 konstrueret og fremstillet på Søartilleriets værksted. De anskaffedes til de under bygning værende enheder: :.2
2 torpedobåde afNA]ADEN-klassen
4 stk.
4 stk.
2 minefartøjer af LOUGEN-klassen
10 minestrygere MS l-la
20 stk.
3 minestrygere af SØLØVEN-klassen
6 stk.
Reserve... ................................................................ ................... 2 stk.
I alt
36 stk.
De 36 stk. leveredes i december 1942 .":1I december 1941 kontraheredes
yderligere 38 stk. bestemt til nybygningerne: :.1
3 minestrygere af SØLØVEN-klassen
12 stk.
6 torpedobåde (erstatningsbyggeri 6-T/41)
24 stk.
Reserve...
2 stk.
I alt
38 stk.
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811/11/ m/ly1gevtl'l1'r JH/40 i dobbl'l/aJJIl/age M/40. (11'1,'711'/ afKirs/en Yde-Andersen, T,M).

Disse 38 stk. (nr. 137-175) modtages og godkendtes i april 1942. Ijuni
1943 blev der endvidere med Dansk Industri Syndikat tegnet kontrakt om
levering af yderligere 6 stk . rekylgeværer L/75 M/40 beregnet til armering
af de 3 lægtvands minestrygningsfanøjer, der var sat i bygning i 1942.;-'
Disse rekylgeværer blev ikke færdige før den 29 /08 1943, og da rådede
Søværnet over 74 stk. 8 mm rekylgevær L/75 M/40 og 17 dobbeltaffutager.
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•
8111111 l1'il)'!gl'vær L/75 M/40. (Foto: HI'!gl' Abrahmuson, TM).

De 8 mm rekylgeværer
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Det 8 mm rekylgevær L/75 M/40 adskilte sig fra det 8 mm rekylgevær
L/75 M/37 bl.a. ved en ændret udformning af magasinrammen, således at
magasinet var lettere at anbringe, og ved en forbedret tilbringeranordning.
Magasin M/40 kunne ligesom magasin M/37 rumme et bånd med 100 patroner; men det val- ikke ombytteligt med dette. Skudhastigheden var som
ved M/37 1000 skud/min.
Den 8 mm dobbeltaffutage M/40, der ligesom M/37 var konstrueret og
fremstillet ved Søartilleriet, adskilte sig fra denne ved bl.a. at være 3-aksial.
Da den var beregnet til at kunne anvendes som instruktionsaffutage for 20
mm 3-aksiale enkeltaffutager, var størstedelen af håndgrebene m.v. placeret
som på disse affutager. Dobbeltaffutagen bestod af en dobbeltvugge, en
søjle med søjlehoved og en sokkel. De 2 rekylgeværer anbragtes i dobbeltvuggen, hvor de var fastl åst i højde og side. Under skydning kunne de imidlertid glide lidt tilbage og frem, idet der mellem vugge og geværer var indsat et fjederhus med bufferfjeder og frembringerfjeder. Bagtil var der til
vuggen fastboltet to skulderkrykker for skytten samt beslag for et ringsigte.
I vuggens bund var der ophængt en tragt med hylsterpose til opsamling af
patronhylstre og båndlecl. På højre side af hver vugge var anbragt en båndledsramme, som ledte de frie båndled ned i hylsterposen . På ydersiden af
vuggerne fandtes skråtstillede vuggeh åndtag, hvormed skytten kunne bevæge dobbeltvuggen i højden og i siden. Umiddelbart inden for hvert
håndtag val- anbragt en aftrækker. Der var således aftræk for hvert rekylgevær. Dobbeltvuggen var drejeligt anbragt på et T-formet tapstykke, som
havde leje i søjlehovedet. Tapstykket kunne dreje 15° til hver side som 3.
akse, for at tapaksen kunne holdes vandret. Søjle og søjlehoved og dermed
vuggen med rekylgeværerne kunne for at lette m ålfølgning bevæges op og
ned ved hjælp af et på søjlen anbragt h åndhjul, som betjentes af hjælperen.
Der knytter sig en særlig historie til denne affutagetype. Dansk Industri
Syndikat ønskede ijanuar 1942 fra Søartilleriet at købe 3 stk. affutager til leve ring til den tyske værnemagt. Efter at have forelagt sagen for Marineministeriet måtte Søartilleriet imidlertid meddele Syndikatet, at en sådan
levering ikke kunne finde sted, idet Marineministeriet havde udtalt, "at
man af principielle grunde ikke kan tiltræde, at Søartilleriet leverer de
ovennævnte affutager til syndikatet". " I analogi med en aftale af april 1940
mellem Søartilleriet og Dansk Industri Syndikat vedrørende fremstilling af
20 mm affutager blev der derefter i marts 1942 indgået en overenskomst
mellem Søartilleriet og syndikatet vedrørende fremstilling af den 3-aksiale
dobbeltaffutage M/40 til 8 mm rekylgevær."; Denne aftale muliggjorde, at
Dansk Industri Syndikat mod en vis afgift (licens) selv kunne producere affutager, n år Søartilleriet ikke kunne p åtage sig denne opgave.
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5. Nye 20 mm rekylkanoner
Udviklingen af den hurtigskydende rekylkanon
Efter at søværnet i september 1938 var g ået ind for at anvende Dansk
Industri Syndikats 20 mm rekyl kanon i forbedret udgave, demonstrerede
Syndikatet den 09 /01 1939 sin nye, hurtigskydende rekylkanon i dobbeltog enkeltaffutage med henholdsvis kasse- og tromle magasin til 60 skud for
Søartilleriets officerer m.fl." Der viste sig imidlertid at være problemer dels
med patronhylstrene, dels med dobbeltaffutagerne, som slet ikke kom til
skud. Søartilleriet gav i sin rapport udtryk for bekymring, idet man efter
Søartilleriets mening snart igen m åtte overveje, om det kunne anses for forsvarligt at vente, til Dansk Industri Syndikat havde løst problemerne med
deres 20 mm rekylkanon." Ved Søartilleriet arbejdedes der på dette tidspunkt med konstruktionen af den forbedrede 3-aksiale enkeltaffutage, som
da betegnedes M/39. 2 stk . fremstilledes i løbet af for året."
Ved en ny demonstrationsskydning fra Mosede batteri den 01/02 1939
var der stadig problemer, og skydningen måtte afbrydes. Den nye kanon var
efter Søartilleriets opfattelse endnu ikke udeksperimenteret. Søartilleriet
gav udtryk for, at med den udvikling spørgsmålet om Syndikatets hurtigskydende kanon havde taget i løbet af det sidste halve å r, ville det være nødvendigt at tage en realitetsforhandling med Dansk Industri Syndikat for at
få konstateret, om de virkelig mente indenfor en m åned at kunne løse problemerne til bunds." Dansk Industri Syndikat meddelte i begyndelsen af februar 1939, at de havde opgivet at få den hurtigskydende rekylkanon med
kassemagasin til at fungere i dobbeltaffutagerne." Der arbejdedes imidlertid videre med kanonen i enkeltaffutage, og i slutningen af maj 1939 gennemførtes en udholdenhedsskydning på 11.404 skud. Der forekom nok
nogle standsninger og havarier; men efter Søartilleriets opfattelse m åtte de
i nogen grad tilskrives den meget kraftige form for udholdelhedsprøve. I
øvrigt opstod havarierne gentagne gange ved samme dele af kanonen, som
ville kunne forstærkes . Søartilleriet fandt det derfor forsvarligt i juni 1939
at anbefale, at den hurtigskydende kanon reglementeredes til brug i søværnet."

20 mm rekslkamon L/60 M/40
Den nye kanon, der fik betegnelsen 20 mm rekylkanon L/60 M/40, udmærkede sig i forhold til den 20 mm rekylkanon M/31 bl.a. ved den dobbelte skudhastighed, 500 skud/min. mod 250 skud/min ., samt større tromlemagasin med 60 skud mod 15, og den placeredes i en moderne enkeltaffutage med ringsigte. Der var ikke tale om en fundamental ændring af kanonens funktionering. Mekanismens grundelement var fremdeles Madsen-
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20111111 rekylhuuon L/60 M/ 40 i tidlig fIfflItage. (OrloglIII usret}.

systemets bundstykkesporplade. der tjente til at bevæge bundstykket under
rekyl og fremløb. Den højere skudhastighed var opnået ved tilføjelse af et
særligt frembringerapparat med en meget kraftig frembringerfjeder anbragt på bagsiden af kanonen. Endvidere var der på pibens forende påskruet en mundingsbremse. der samtidig tjente som flammeskjuler. Den 3aksiale affutage, der benævntes enkeltaffutage M/40, var konstrueret ved
Søartilleriet med undtagelse afvuggen, der var Dansk Industri Syndikats fabrikat. Affutagens 3 bevægelsesretninger skete omkring akser gennem de
respektive tyngdepunkter for at lette manøvreringen, således at denne,
navnlig under slingerage, kunne ske hurtigt af hensyn til beskydning af
hurtige og lavtgående luftfartøjer. Affutagen bestod af vugge, sokkel, gaffel
og drejeskive. Vuggens bærende del, der ikke deltog i kanonens rekyl og
fremløb, bestod af to parallelle vuggerør, der for- og bagtil var forbundet
ved broer. Midt på hvert vuggerør sad en vugge tap svarende til taplejer i
gaflens grene. Under vuggen var anbragt en hylsterpose . Forreste bro
havde i midten et cylindrisk leje for en friktionsbremse til dæmpning af
egensvingningerne af den bevægelige del. Bagerste bro bar en konsol for 2
polstrede skulderkrykker. Til bevægelse og fastholdelse under skydning
fandtes der foruden de to skulderkrykker på hver side af vuggen et vugge-
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20 mm reli)'llianon M / 40. (Tegnet af Lone Steen Nielsen, TM).

h åndtag. Vuggens bevægelige del bestod af forreste og bagerste slæde, der
gled p å vuggerørene og bar kanonen. I hele vuggens længde var der i vuggerørene anbragt en fjederstyrebolt, omkring hvilken der fortil var lagt en
bufferfjeder og bagtil en frembringerfjeder. Glidefladerne p å vuggerørene
var beskyttet af bælgformede gummimanchetter. Bag højre vuggehåndtag
var anbragt en aftrækker, som skytten kunne p åvirke med tommelfingeren.
På bagerste slæde var ladegrebshåndtagsarmen anbragt, således at skytten
kunne n å den fra sin plads bag skulderkrykkerne. Den var en toarmet
vægtstang, der på hver arm var forsynet med et lodret stående h åndtag. Det
var indførelsen af kanonens kraftige frembringerfjeder, der medførte kravet om et ladegreb udformet som en toarmet vægtstang til tohåndsbetjening, idet frembringerfjederen ved ladegreb skulle spændes. Soklen var en
skr åtstillet keglestub af bronze, som bagtil var udskåret for under stor elevation at kunne give plads til hylsterposen. Fortil var den støbt i et med et
lodret cylindrisk søjlehus, hvori en hul søjle kunne bevæges op og ned af et
tanddrev ved hjælp af et h åndhjul betjent af hjælperen ved kanonen.
Formålet med dette arrangement var til enhver tid at opnå den for m ålfølgning mest hensigtsmæssige tapaksehøjde. Søjlen havde foroven et skr åtstillet søjlehoved med leje for gaflens skr åtstillede aksel. Gaflen, der havde 2
bagudvendende grene, muliggjorde en højderetningsfrihed på -10° - +90 °.
Gaflens drejning omkring sin akse (den tredie akse) begrænsedes til 15° til
hver side. Ud i et med soklen var forneden støbt en drejeskive, p å undersiden af hvilken der var fastboltet en bevægelig sideretnings-kuglebane, der
svarede til en fast kuglebane, som var anbragt i en til kanonplacementet
fastboltet fodkrans.
I 1940 indførtes også brisantgranat M/40, der ligesom den tidligere beskrevne M/37 var konstrueret af firmaet Oerlikon i Schweiz. Den indeholdt
ligesom denne granat en sprængladning af pentryl. Brisantgranat M/40 var
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forsynet med mundingsbrandrør M/40, hvis sikkerhed bestod i, at en rotor
anbragt i granatens forpart ved skudafgang på grund af inertien ville blive
trykket tilbage og af friktionen blive fastholdt, så længe accelerationen varede. Når accelerationen ophørte, og granaten var vel fri af løbet, ville rotoren på grund af sin massefordeling og granatens rotation dreje således, at
en slagstift i rotoren ville komme til at stå centralt i brandrøret korresponderende med en i spidsen an bragt slagstift. Ved anslag mod m ålet ville
slagstifterne blive trykket tilbage, og perkurøren slå mod tændhætten, der
ville antænde initialladning og tændladning, hvorved granatens sprængladning ville detonere. Ved skudafgang ville endvidere flammen fra drivladningen tænde den i granatens bund anbragte tændsats, der atter ville
tænde traceren. Såfremt granaten ikke traf målet, ville den automatisk blive
destrueret, idet ilden fra tracersatsen ville forplante sig til tændladningen
og denned bringe sprængladningen til detonation, d.v.s. til autodestruktion.
Indførelse af de hurtigskydende 20 mm Tek)JlIwnoner

Den 07 /09 1939 indsendte Søartilleriet efter forhandling med Marinestaben forslag om anskaffelse og opstilling af 20 mm luftværnsskyts i skibe,
på forter samt på andre etablissementer i land." Til skibsbrug foresloges af
hensyn til det urolige underlag 3-aksiale affutager, medens der i land alene
var behov for 2-aksiale. Søartilleriet var i mellemtiden blevet bemyndiget til
at kontrahere 3 stk. 20 mm rekylkanoner til de to eksisterende enkeltaffutager M/39, der var udviklet efter forsøgene i 1938, og til en 4-aksial forsøgsaffutage, der endnu var i arbejde. Disse kanoner bestiltes ved kontrakt
af 11-12 /09 1939. Ved møde i Marineministeriet den 15/09 1939 blev behovet gjort op som følger:
Hjælpeskibe

Skibe

Kvsldcfcnsionen

PEDER SKRAM

2

L0VEN0RN

INGOLF

2

ARGUS

I

FLAKFORT

3

HVIDBJ0RNEN

2

ABSALON

1 DRAG0RFORT

3

HE,JMDAL

2

THOR

\

TYR

1 MOSEDE BATTERI

HENRIK GERNER ..2

1 MIDDELGRUNDSFORT...4

KONGELUNDSFORT

2
2

ISLANDS FALK

2

LILLE

1 LYNETTEN

-2

FRE;JA

2

STORE BJ0RN

1 lalt:

17

~J0RN

BESKYTTEREN

2

IS~J0RN

1

HVALROSSEN

1

KATTEGAT

1 Holmen

3 Msbådc

6

DANA

\

LINDORMEN

3

Reserve
I alt :

lQ

2
28

\0

27
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D.v.s. 38 stk. i 3-aksial enkeltaffutage M/40 og 27 stk. i 2-aksial enkeltaffutage M/37. Endvidere 3 stk . i feltaffutage tilluftmarinestation Avnø. Alt i alt
68 stk. 20 mm rekylkanon M/40. Gennemførelsen af denne plan incl. anskaffelse af ammunition, afstandsmålere, kikkerter, projektørmateriel samt
installation og opstilling m.m. androg ca. 5,1 millioner kr., der skulle afholdes inden for rammen af de 9,2 millioner kr., der i september 1939 var stillet til rådighed for søværnet. Den 27 /09 1939 anmodede Søartilleriet
Dansk Industri Syndikat om kontraktforslag til ændring til M/40 af de 12
stk. rekylkanoner M/31, der oprindelig var bestemt til de 3 minestrygere af
SØLØVEN-klassen, og levering af 56 stk. 20 mm rekylkanoner M/40 med
38 stk. 3-aksiale, 27 stk . 2-aksiale enkeltaffutager og 3 stk. feltaffutager samt
magasiner til levering 01/111939-01 /03 1940.'~; Kontrakt om dette materiel
blev indgået med Dansk Industri Syndikat 07-14/101939.
Ved forhandlinger med A.B.Bofors i september 1939 meddelte fabrikken,
at den svenske regering havde udstedt ordre om, at materiel til det svenske
forsvar skulle leveres forud for alle andre bestillinger, og at levering af 20
mm ammunition ikke umiddelbart ville kunne finde sted." Den 21 /10
1939 blev der derfor med Oerlikon i Schweiz indgået kontrakt om levering
af 72.000 stk. 20 mm patroner, 68.000 brandrør og 100.000 patronhylstre
m.m. til i alt kr. 2.065.400 til levering i 2 portioner efter henholdsvis ca. 3~
og 6 m åneder," Ved Søartilleriet fremstilledes i oktober-november 1939 20
mm patroner til brug for Dansk Industri Syndikat ved indledende prøver
med den 20 mm rekylkanon L/60 M/40. Omkring 01/11 1939 blev de
første 11 kanoner modtaget og prøveskudt. De 2 af disse var placeret i enkeltaffutage M/39 og en tredie i den 4-aksiale forsøgsaffutage. I november
1939 fastsattes de betegnelser på 20 mm rekylkanoner og ammunition, som
anvendes i denne bog, og i november-december 1939 gennemførtes samlet
uddannelse af skytter til 20 mm rekylkanoner. Den 21/02 1940 modtoges
på arsenalet de 12 fra M/31 til M/40 omdannede 20 mm rekylkanoner. "
Søværnskommandoen meddelte midt i november 1939 Søartilleriet, at
det var bestemt, at der så vidt muligt skulle anbringes 2 stk. 20 mm rekylkanoner i hvert af følgende skibe: PEDER SKRAM, INGOLF, HVlDBJØRNEN, HENRIK GERNER, ISLANDS FALK, BESKYTTEREN, HEJMDAL og
FREJA samt 1 stk. i HVALROSSEN, og at der skulle foretages undersøgelse
for opstilling af 1 stk. 20 mm rekylkanon i hvert af følgende skibe fra Fyr- og
Vagervæsenet: LØVENØRN, ARGUS, ABSALON og KATTEGAT samt i
isbryderne THOR, TYR og LILLE BJØRN. i ll
Ved den tyske besættelse den 09/04 1940 rådedes der til flådens brug
over i alt 55 stk. 20 mm rekylkanoner (32 stk. M/31 og 23 stk. M/40) fordelt som følger, idet de til Kystdefensionen bestemte 2-aksiale enkeltaffutager M/37 indledningsvis anvendtes i fl åden:"
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32 stk. 20 mm rekylkanon M/31
NIELS JUEL
6 stk. i 3 dobbeltaffutager
6 T-både
12 stk. i 6 dobbeltaffutager
Søartilleriet..
8 stk. i 4 dobbeltaffutager
2 D-kl ubåde
2 stk. i 2 enkeltaffutager
Bofors
1 stk .
Oerlikon
1 stk.
Søartilleriet..
2 stk.
23 stk. 20 mm rekylkanon M/40
PEDER SKRAM 2 stk. i 3-aksial
ISLANDS FALK 2 stk. i 2-aksial
HEJMDAL
2 stk. i 2-aksial
BESKYTTEREN 2 stk. i 2-aksial
Søofficersskolen 2 stk. i 2-aksial
Søartilleriet..
12 stk . i 2-aksial
Søartilleriet..
l stk. i 4-aksial

enkeltaffutage M/39
enkeltaffutage M/37
enkeltaffutage M/37
enkeltaffutage M/37
enkeltaffutage M/37
enkeltaffutage M/37
forsøgsaffutage

Hertil fandtes i april 1940 følgende ammunitionsbeholdning:
Brisantgranat M/31 uden tracer
24.292 stk.
Tracerprojektil M/31................... .................................. 11.309 stk.
Brisantgranat M/37 med tracer
48.479 stk .
Brisantgranat M/40 med tracer
50.750 stk.
I alt:
134.830 stk .
Som det vil fremgå af ovenstående oversigt, var kun 8 stk. 20 mm rekylkanoner M/40 blevet installeret i PEDER SKRAM, ISLANDS FALK, HEJMDAL og BESKYTTEREN inden den 09/04 1940 .
I løbet af 1939-1940 modtoges i alt 56 stk . nye 20 mm rekylkanoner L/60
M/40 samt de ovenfor nævnte ombyggede 12 stk. fra 1938. Efter besættelsen fik Søartilleriet i maj 1940 Dansk Industri Syndikat til at lade de 3 stk.
20 mm rekylkanoner i feltaffutager (luftmålslavetter) udgå af kontrakten af
7-14/10 1939;~, således at der incl. de 3 stk. bestilt i september 1939 i alt leveredes 68 stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/40 (3 + 65). Ijuni 1940 godkendtes 44 rekylkanoner," M de 68 stk. udleveredes i 1940 efter mundtlig
ordre 40 stk. med affutager og tilbehør til den tyske værnemagt. Denne udlevering fandt sted som følger:
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04/05
10/05
31/05
06/06
06/06
03/07
05/07

fra
fra
fra
fra
fra
fra
fra

Dansk Industri Syndikat 5 stk .
Dansk Industri Syndikat 7 stk.
Søartilleriets arsenal
6 stk .
Søartilleriets arsenal
2 stk.
Søartilleriets arsenal
10 stk.
Søartilleriets arsenal
6 stk.
Søarti11eriets arsenal
4 stk.

med
med
med
med
med
med
med

3-aksial
2-aksial
3-aksial
3-aksial
2-aksial
2-aksial
2-aksial

affu tage
affutage
affutage
affutage
affutage
affu tage
affutage

i alt til en værdi af kr. 878 .740 .'~
Marineministeriet fastholdt efter besættelsen , at der i søværnets al1erede
udrustede skibe, og de der stod over for udrustning, skul1e instal1eres reglementeret skyts i overensstemmelse med den i november 1939 fastsatte
plan for fordeling af 20 mm skyts." I løbet af 1940 armeredes INGOLF,
LOSSEN og de 3 minestrygere af SØLØVEN-klassen hver med 2 stk. 20 rekylkanoner L/60 M/40. I vinteren 1940-1941 udstyredes HENRIK GERNER og det nye mineskib LINDORMEN med henholdsvis 2 stk. og 3 stk.,
og i den gamle torpedobåd HVALROSSEN erstattedes den 75 mm patronkanon L/30 med 1 stk . 20 rekylkanon. I sommeren 1941 armeredes opmålingsskibet FREJA med 2 stk. 20 mm rekylkanoner i stedet for 2 stk. 75
mm patronkanoner. I 1941 var dermed 25 af de tilbageværende 28 stk . 20
mm rekylkanoner L/60 M/40 instal1eret i flådens skibe, medens 2 stk. var
opsti11et i arti11erihal1en.
Samarbejdsaftale med Dansk Industri Syndikat
I maj 1940 opstod endnu et problem vedr. 20 mm rekylkanonerne. Den
20/03 1940, altså kort før den tyske besættelse af Danmark, havde Søartilleriet med Marineministeriets bemyndigelse afsluttet en overenskomst med
Dansk Industri Syndikat om den fremtidige fremstilling af 2- og 3-aksiale
enkeltaffutager M/40. I henhold til denne overenskomst fik Dansk Industri
Syndikat eneret på salg af affu tager til udlandet med undtagelse af Sverige,
Norge og Hol1and, medens Søarti11eriet havde eneret på fremsti11ing af de
affu tager, som Dansk Industri Syndikat solgte. Syndikatet havde dog ret til
selv at fremsti11e affutager, såfremt Søarti11eriet ikke kunne påtage sig leverancen, i hvilket tilfælde Dansk Industri Syndikat skulle betale Søartilleriet
kr. 150 for hver solgt affutage." Den 21/05 1940 kunne Søartilleriet til
Marineministeriet indberette, at Dansk Industri Syndikat forhandlede med
den tyske besættelsesmagt om levering af ca. 150 stk. 2-aksiale affutager og
ca. 350 3-aksiale affutager, og i den anledning - under henvisning til overenskomsten - havde henvendt sig til Søartil1eriet med forespørgsel om, hvor
mange affutager Søarti11eriet ønskede at fremstille . Søarti11eriet var kommet til det resultat, at man som underleverandør til Syndikatet ville kunne
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påtage sig fremstillingen af sokkel og gaffelpivot til 150 affutager. Søartilleriet udbad sig ministeriets resolution, idet det anførtes, at en sådan ordre
ville betyde beskæftigelse for 50 mand i et år og dermed mulighed for genansættelse af nyligt afskedigede arbejdere, at arbejdsobjektet var ca. kr.
500.000, og at Søartilleriet gennem masseproduktion af en konstruktion,
søartilleriet selv havde udviklet, ville kunne vinde betydelig erfaring.
Indstillingen endte med en bemærkning om, at hvis ikke Søartilleriet påtog
sig dette arbejde , ville det blive udført på private fabrikker," Marineministeriet afviste forslaget. " Få dage senere kunne Søartilleriet indberette,
at man fra Dansk Industri Syndikat havde modtaget en forespørgsel, om
Søartilleriet ønskede at fremstille 50 stk . 3-aksiale affutager, som Syndikatet
havde fået i ordre fra Finland. Marineministeriet billigede dette." De finske
affutager ventedes klar til levering juni-august 1941. For Dansk Industri
Syndikats produktion i 1940 og 1941 afi alt 392 affutager betaltes kr. 58.800
i licens til Søartilleriet."

20 mm rekylkanon L/60 M/41
Efter udleveringen af de 40 stk. rekylkanoner til besættelsesmagten anmodede Søartilleriet i september 1940 Dansk Industri Syndikat om kontraktforslag vedr. levering af 18 stk. 20 mm rekylkanoner. Kort tid derefter bad
Søartilleriet imidlertid Syndikatet oplyse, om de var kommet til et resultat
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20 mm rekylkanon L/60 iH/4l. (Foto: Helge Abrahamson, Tivl}.

med hensyn til videreudvikling af den 20 mm rekylkanon." Baseret på erfaringerne med den 20 mm rekylkanon L/60 M/40 var Dansk Industri
Syndikat i færd med at udvikle en modificeret type, der adskilte sig fra
M/40 ved en sikrere funktionering. Når aftrækket blev sluppet, standsede
de bevægelige dele i bagerste stilling, således at der aldrig, når kanonen var
i ro, ville befinde sig en patron i kammeret. Denne model kunne kun skyde
automatisk skydning. Fremkomsten af denne modificerede type resulterede i, at Søartilleriet i stedet for den oprindelige kontrakt om de 18 stk.
tegnede en ny af 31/01-14/02 1941 om levering af 40 stk. af den modificerede type, som benævntes 20 mm rekylkanon L/60 M/41. H2 De første 10 stk.
godkendtes i september 1941, de næste 10 stk. i november 1941 og de sidste 20 stk. i februar 1942. Til disse 40 stk. 20 mm rekylkanoner bestiltes
34.000 patroner,"
Den 20 mm rekylkanon L/60 M/41 adskilte sig konstruktionsmæssigt fra
M/40 derved, at aftrækkermekanismen som nævnt var således indrettet, at
kanonens bevægelige del, når aftrækket blev sluppet, ville standse i sin bagerste og dermed sikreste stilling, idet aftrækkeren ville gå i indgreb med
rekylarmens ro og spærre for videre funktionering. Kanonen ville derefter
stå med slagarmen spændt og uden patron i kammeret. Frembringer-

Nye 20 mm rekylkanoner
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20 1//1/1 l1'kylkflll oll L/60 i\-141 ombord i NIELS f VEL, allgiveligt dm 2 9. august 1943. (Orlogsmu sret).

apparatet var også blevet forbedret, idet der foruden den kraftige frembringerfjeder var indført en fremføringsfjeder. Ved ladegreb ville kun den
ret svage fremføringsfjeder blive spændt, medens frembringerfj ederen ville
forblive uspændt. Ved affyring ville den bevægelige del før første skud blive
ført frem af rekyl- og fremføringsfjeder. Efter skuddet ville den kraftige
frembringerfjeder blive frigjort og spændt samtidig med fremføringsfjederen . På grund af dette arrangement kunne der p å affutagens vugge anvendes et almindeligt enh åndsbetjent ladegrebshåndtag. På affutagen , der benævntes 20 mm enkeltaffutage M/41, var affyringshåndtaget sammenbygget med højre vuggehåndtag. På denne affutage var vuggerørene helt lukkede og ikke forsynet med gummimanchetter. I øvrigt var enkeltaffutage
M/41 konstrueret som M/40.
Et tilbud fra Dansk Industri Syndikat om ændring af de eksisterende 20
mm rekylkanoner fra M/40 til M/41 for 3.150 kr. pr. kanon blev afslået af
Søartilleriet, der ikke havde de hertil fornødne midler,"
Fra efteråret 1942 fortsattes anskaffelsen af 20 mm rekylkanoner M/41.
Den 07-09 /11 1941 tegnedes kontrakt på 6 stk. bestemt til Kystdefensionen
og 18/10-26/11 1941 på 7 stk. bestemt til de gamle torpedobåde af SPRINGEREN-klassen, der nu anvendtes som bevogtningsfartøjer og minestry-
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gere under betegnelserne R- og S-både. Her afløste de den ene af de 2 stk.
gamle 57 mm antiluftfartøjskanoner L/30. Disse 13 nye kanoner godkendtes i maj 1942. Ved kontrakt 22/121941-17/01 1942 bestiltes 20 stk. 20 mm
rekylkanoner L/60 M/41 til de 6 torpedobåde (6-T/41), der var planlagt
som erstatning for de 6 til tyskerne udleverede torpedobåde afT-typen. Ved
tillægskontrakt 16-17/03 1942 bestiltes yderligere 2 stk. til torpedobådene
NAJADEN og NYMFEN. Endvidere kontraheredes l stk . til minestrygeren
HAlEN ved kontrakt 14-16/11 1942. Disse i alt 23 stk. modtoges og godkendtes i maj 1943.85 I alt anskaffedes således fra 1941 og indtil den 29/08
194376 stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/41.
De første 40 stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/41 anvendtes i vinterhalvåre t 1941-1942 dels til omarmering af NIELS IUEL, LINDORMEN, LOSSEN og de 3 første minestrygere af SØLØVEN-klassen samt til armering af
minefartøjerne LOUGEN og LAALAND, de 10 minestrygere af MS-klassen
og 3 minestrygere (tidligere torpedobåde) af SPRINGEREN-klassen. 2 stk.
opstilledes til undervisninsgbrug i artillerihallen. I NIELS IUEL erstattede
10 stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/41 6 stk. rekylkanoner L/60 M/31 i 3
dobbeltaffutager og 10 stk. 8 mm rekylgeværer L/75 M/37 i dobbeltaffutager. I de øvrige nævnte enheder bestod omarmeringen i ombytning af 20
mm M/40 med M/41. Af de ved omarmeringen frigjorte 20 mm rekylkanoner L/60 M/40 anvendtes 4 stk. til forbedring af PEDER SKRAMs armering. De opstilledes med l stk. på hvert 24 cm kanont årn og 2 stk. på agterdækket. Endvidere armeredes HVlDBJØRNEN med 2 stk. og i 4 bevogtningsfartøjer af SPRINGEREN-klasse erstattedes den agterste 57 mm antiluftfartøjskanon L/30 af I stk. 20 mm rekylkanon L/60 M/ 40. I hver af de
3 sidste minestrygere af SØLØVEN-klassen installeredes i løbet af 1942 2
stk. 20 mm rekylkanoner L/60 M/41.
Til anvendelse i undervandsbådene af D- og E-klasserne fremstilledes en
forsøgsaffutage M/41 U."· Den afprøvedes i HAVHESTEN på togt i efteråret 1942 og viste sig at være let at betjene og hensigtsmæssig som undervandsbådsarmering. Der var dog behov for visse forbedringer. Søartilleriet
foreslog i februar 1943 Marineministeriet, at der gennemførtes en modifikation af denne affutage, samt at der straks fremstilledes 4 affutager til brug
i 4 både af E-klassen og l stk. reserve, og at der hertil anskaffedes 6 stk. 20
mm rekylkanoner M/41. Endvidere foresloges 2 stk. 20 mm rekylkanoner
M/41 med tilsvarende affutager anskaffet til de 2 undervandsbåde af Dklassen som erstatning for de komplet forældede 20 mm rekylkanoner
M/31. 87 Marineministeriet resolverede, at forsøgsaffutagen skulle ændres
som foreslået af Søartilleriet og medgives på prøve på førstkommende undervandsbådstogt. HAVHESTEN fik derefter kanon og affutage om bord i
1943.
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I 1942 havde Søartilleriet også begyndt konstruktion af en krykkerettet
dobbeItaffutage til 20 mm rekylkanon M/41,1IH idet der indledningsvis anvendtes dele af ældre, eksisterende materiel. I februar 1943 foreslog
Søartilleriet Marineministeriet, at der fremstilledes 1 stk. prøveeksernplar."
Ministeriet bifaldt dette, og i april 1943 blev der skrevet kontrakt med
Dansk Industri Syndikat om levering af 2 stk. 20 mm rekyl kanoner og en
dobbeltvugge. Denne kontrakt blev af gode grunde aldrig effektueret.
I september 1942 kom der fra Dansk Industri Syndikat en forespørgsel,
om Søartilleriet kunne fremstille 30 stk . 20 mm affutager, der skulle leveres
til Finland." Marineministeriet billigede dette, hvorefter Søartilleriet påtog
sig fabrikation af 30 stk. affutager exel. vugger og sigter til en pris af kr.
1.900 pr. stk." Leveringen af disse 30 stk. 20 mm enkeltaffutager afsluttedes
kort før den 29 /08 1943.!'~

Situationen i 1943
Med indførelsen af de hurtigskydende 20 mm rekylkanoner M/40 og M/41
skete der en betydelig styrkelse og forbedring af flådens nærIuftværn.
Medens der i 1938 kun rådedes over 32 stk. 20 mm rekylkanoner M/31,
omfattede beholdningen den 09 /04 1940 55 stk. 20 mm rekylkanoner
M/31 og M/40 og den 29 /08 1943 i alt 136 stk. 20 mm rekylkanoner. De
største fremskridt skete imidlertid, da det efter besættelsen den 9. april
1940 var for sent!

6. Den 40 mm rekylkanon MI37
I sommeren 1939 tiltrådte Marineministeriet som tidligere anført, at der til
torpedobådene NAJADEN og NYMFEN bestiltes 4 stk . 40 mm rekylkanoner
i 2 stk. 3-aksiale, gyrostabiliserede dobbeltaffutager, og der tegnedes kontrakt med A.B.Bofors herom i juni."
I den 3. undervandsbåd af E-klassen, HAVKALEN, afholdtes i juni 1939
installationsskydning for 40 mm rekylkanon L/60 M/37 nr. 5 og 6.!>' Ved
formeringen af sikringsstyrken i efteråret 1939 var der således i hver af de
første 3 undervandsbåde af HAVMANDEN-klassen (E-klassen) installeret 2
stk. 40 mm rekyl kanon er. Den 40 mm rekylkanon nr. 7 var ijuni 1939 blevet
udleveret til Kystdefensionen." I oktober 1939 fik Søartilleriet imidlertid
ordre af Marinestaben til at undersøge muligheden af at erstatte artilleriskibet NIELS IUELs 20 mm dobbeItaffutager nr. 3 og 4 med 40 mm rekylkanoner. Den foreløbige plan gik ud på at opstille 2 stk. enkeltaffutager - taget fra undervandsbådene - og evt. senere opstille 2 stk. nyanskaffede dobbeltaffutager af samme konstruktion som de tidligere på åre t til de nye
torpedobåde bestilte'", I november 1939 bestemte Marineministeriet så, at
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de forreste kanoner ville være at udtage af undervandsbådene, og at disse 3
stk. 40 mm rekylkanoner samt reservekanonen skulle sættes om bord i
NIELS IVEL og PEDER SKRAM.97 De 40 mm kanoner til PEDER SKRAM
udleveredes den 30/12 1939. 98 Installationsskydning fandt sted i NIELS
IVEL i januar 1940.9'J
I september 1939 havde Søartilleriet fremsat forslag om anskaffelse af
yderligere 40 mm skyts som følger:':"
NIELS IVEL. ......................................... 4 stk. 40 mm rekylkanoner
i 2 stk. dobbeltaffutager
PEDER SKRAM..................................... 4 stk. 40 mm rekylkanoner
i 2 stk. dobbeltaffutager
2 stk. 40 mm rekylkanon
2 D-kl. ubåde
i enkeltaffutage
Reserve
4 stk. 40 mm rekylkanoner
Flåden i alt:
14 stk. 40 mm rekylkanoner
MIDDELGRVNDSFORT
FlAKFORT
DRAGØRFORT
Kystdefensionen i alt:

6 stk. 40 mm rekylkanoner
i 3 stk. dobbeltaffutager
4 stk. 40 mm rekylkanoner
i 2 stk. dobbeltaffutager
4 stk. 40 mm rekylkanoner
i 2 stk. dobbeltaffutager
14 stk. 40 mm rekylkanoner

Chefen for Søartilleriets materielsektion, orlogskaptajn HJ.Rasmussen ,
aflagde i september 1939 besøg ved A.B.Bofors for at undersøge de praktiske muligheder for levering bl.a. af 40 mm skyts. Det viste sig som tidligere
nævnt, at der på dette tidspunkt efter udbruddet af den anden verdenskrig
forelå ordre fra den svenske regering om, at materiel til det svenske forsvar
skulle leveres forud for alle andre bestillinger. Levering af 40 mm skyts ville
derfor ikke umiddelbart kunne finde sted, men måske fra maj 1941. 101
I januar 1940 forhandlede Søartilleriet kontraktforslag med A.B. Bofors
først om 8 kanoner i 4 dobbeltaffutager, dernæst om i alt 12 kanoner i 6
dobbeltaffutager. !" Den 12/03 1940 modtog Søartilleriet som tidligere
nævnt fra Marineministeriet ordre til snarest at indsende kontraktforslag
om levering fra udlandet af bl.a. 12 stk. 40 mm rekylkanoner i dobbeltaffutager med tilhørende ildledelsesanlæg til 2 nye torpedobåde N3 og N4, til
et nyt inspektions- og øvelsesskib, til NIELS IVEL (2 stk.) samt l stk. i reserve.':" Kontrakten indsendtes til underskrift i Marineministeriet den
02/041940; men med den tyske besættelse en uge senere den 09/04 1940
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Vandk ølede 40 mm ka non er i Bofors dobbellrifJittnge. (Odogsmusea}.

stilledes sagen i bero, og kontrakterne tilbagesendtes til A.B .Bofors. 104
Endelig havde Søartilleriet med A.B.Bofors drøftet anskaffelse af l stk. 40
mm rekylkanon til en 5. undervandsbåd af E-klassen . Også denne sag blev
stillet i bero efter den tyske besættelse.'?"
Søartilleriet havde også anmodet Hazemeyer i Holland om kontraktforslag om levering af 6 stk. 40 mm ildledelsesanlæg af samme type som de tidligere til de 2 torpedobåde bestilte. liN; Kontrakt med en pris af 59.924 hfl. pr.
stk. indsendtes til Marineministeriets underskrift den 06/04 1940. Sagen
blev ligeledes stillet i bero efter den tyske besættelse. IO,
Den 09 /04 1940 var de 7 stk. 40 mm rekylkanoner, søværnet var i besiddelse af, fordelt med 2 stk. i NIELS IDEL, 2 stk. i PEDER SKRAM og 3 stk. i
undervandsbådene. De 6 stk. 40 mm rekylkanoner til Kystdefensionen, de 2
stk . til undervandsbåden HAVHESTEN og de 2x2 stk . i dobbeltaffutager til
de under bygning værende torpedobåde NAJADEN og NYMFEN, som var
kontraherede i henholdsvis 1937, 1938 og 1939 , blev efter krigsudbruddet
overtaget af det svenske forsvar, ligesom materiel bestilt hos Bofors af en
række andre lande - bl.a. i alt 245 stk . 40 mm rekylkanoner"'". Aktiebolaget
Bofors havde som nævnt allerede i september 1939 orienteret Søartilleriet
om den svenske regerings forskrifter i forbindelse med forsvarsberedskabet
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og meddelt, at Søartilleriet ville få besked, så snart det kunne fastslås, i hvilken udstrækning de afgivne ordrer ville blive berørt af de nødtvungne ændringer i produktionsprogramrnet'". Så sent som i februar 1940 meddelte
fabrikken, at de 8 kontraherede 40 mm rekylkanoner (6 stk. til Kystdefensionen og 2 stk. til HAVHESTEN) påregnedes klar til kontrol og aftagelse i marts samme år.!'" Disse kanoner blev imidlertid beslaglagt af den
svenske regering i maj 1940. 111 Affutagerne til Kystdefensionen blev fremstillet ved Søartilleriet under betegnelsen 40 mm enkeltaffutage M/38. 2
sæt ildledelsesanlæg til torpedobådenes 40 mm skyts bestilt ved kontrakt
med Hazemeyer, Hengelo, Holland i maj 1939 leveredes i august 1942 og
opmagasineredes.
Selv efter den tyske besættelse bevaredes forbindelsen med AB.Bofors.
Eksempelvis var orlogskaptajn HJ.Rasmussen og ingeniør Andersen fra
Søartilleriet i Bofors i december 1940." ~

7. Den 10,5 cm patronhanon L/42 M/40
Ved planlægningen af de 2 nye torpedobåde NAJADEN og NYMFEN (2T / 40) , var det blevet bestemt, at hovedartilleriarmeringen skulle være 10,5
cm skyts, et kaliber som f.eks. den tyske marine indførte til store torpedobåde og minestrygere. Markedsundersøgelserne omfattede såvel pjecer fra
Bofors i Sverige som fra Rheinmetall-Borsig og Krupp i Tyskland. Valget
faldt på Bofors, som i modsætning til de tyske firmaer var rede til at meddele licens på såvel kanon som affutage, samt fordi Bofors pris for licens på
de første 5 kanoner var mindre end Rheinmetalls. Kontrakt blev indgået
med A.B.Bofors 19/05-07/061939. 11:\
Kanonen, der benævntes 10,5 cm patronkanon L/42 M/40, var konstrueret af AB.Bofors, som også leverede emnerne. I alt 5 kanoner af denne type
fremstilledes af Hærens Våbenarsenal efter bestilling i juni 1939. ".
Affutagerne, der ligeledes var konstrueret af AB.Bofors, blev fremstillet
ved Søartilleriet. Emnerne var ligesom for kanonernes vedkommende leveret fra Sverige. Kanonerne nummereredes 10,5 cm patronkanon nr. l - 5,
idet l stk. var i reserve og anvendtes til undervisningsbrug.
I marts 1940 bestemte Marineministeriet som tidligere nævnt, at der snarest skulle indsendes kontraktforslag om levering af bl.a. følgende materiel:
Emner og halvfabrikata til 6 stk. 10,5 cm patronkanoner L/42 til torpedobådene N nr. 3 og 4 samt til inspektionsskibet HVIDBJ0RNEN. JI'; Samme
måned indsendte Søartilleriet efter forhandling med AB.Bofors til Marineministeriet kontrakt til underskrift. Som følge af den tyske besættelse den
09/041940 stilledes sagen i bero, og kontrakten returneredes til Bofors.!'"
Allerede i juni 1943 afholdtes på Ny Skydeplads anskydning af kanon nr.
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Dril 10,5 rm patronkanon L/42 j\t{/40 i torpedob åden HU1TFEWT efter 1945. (Orlogsmuseet),

1,"7 og så sent som den 26/08 1943 gennemførtes virkningsskydning mod
plader af skibsbygningsstål på Eskebjerg-Vesterlyng af artilleriskolens forsøgsafdeling.
Kanonens hoveddele var kanonrøret, stødbundstykket og mekanismen .
Kanonrøret endte fortil i et hoved. Bagtil fandtes gevind for stødbundstykket. Det riflede løb var forsynet med 32 højresnoede riffelgange med voksende snoning svarende til en stigning på 45-30 kalibre. Stødbundstykket,
der var påskruet kanonrøret, bestod af en firkantet stålklods med vandret
kilehul og et ladehul, der åbn ede til venstre. Mekanismen var en vandret kilemekanisme, hvis åbning kunne ske enten automatisk under kanonens
fremløb eller ved håndkraft. Påtænding skete ved hjælp af en slagdorn, der
enten kunne udløses ved hjælp af det elektriske aftræk (aff)rringsmagneten) eller mekanisk.
EnkeItaffutage M /40 bestod af kappen med rekyl bremse og frembringere, gaffel pivoten og soklen, højde- og sideretningsapparaterne, affyringssystemet og aff)rringsbegrænseren samt sigtet. Kappen havde p å oversiden
et cylindrisk leje for rekyl bremsen og på undersiden lejer for frembringerne. Rekylbremsen var en hydraulisk, progressiv bremse, der også virkede som fremløbsbremse. De 2 frembringere bestod hver af 2 fjedre ind-
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Vandret kilemekanisme til 10,5 cm
patronkanon L/42. (Tegnet af
Kirsten Yde-Andersen, Ti\tI) .

sat i frembringercylindrene med forspænding. Gaffelpivotens 2 opadvendende sidevægge havde foroven taplejer (rullelejer) , og fortil var der på
hver væg anbragt en konsol for skjoldet og for sigtet. På gaffelpivoten var
der i et med skjoldet anbragt en platform for betjeningspersonel. På højre
side fandtes sæder for sideretteren og for sideforskydningsindstilleren, på
venstre side for højderetteren (skytten) og opsatsstilleren. Højderetningsapparatet betjentes fra højderetningshåndhjulet og håndtagsakslen på affutagens venstre side. H åndtagsarmen var forsynet med et affyringsgreb for
den elektriske affyring. Sideretningsapparatet betjentes normalt fra sideretningshåndhjulet på affu tage ns højre side, men kunne også som reserve betjenes af højderetteren /skytten ved hjælp af et sideretningshåndhjul på affutagens venstre side. Affyringen kunne ske enten elektrisk (med affyringsgrebet) eller mekanisk (med affyringsped al) fra skyttens plads på affutagens venstre side. En affyringsbegrænser kunne ved visse sammenhørende
værdier af højde- og sideretning blokere affyringen . Desuden kunne sideretteren med en stoppepedal blokere affyringen . Sigtet bestod af sigtekikkerter med en sideforskydningsindstilling og en opsatsindstilling med tilsluttet mekanisk Vo-korrektør. Skudelementerne, sideforskydning og opsatshøjde, overførtes fra ildlederstationen ved hjælp af følgevisertransmission. Endvidere var der en sideretningsmodtager på kanonens højre side .

IldledeIsesmaterlel og ringsigte

621

Ammunitionen var enhedspatron med en 15 kg brisantgranat med bundbrandrør M/24 og en sprængladning af 1,3 kg trotyl. Begyndelseshastigheden var 800 m /sek. og største skudhastighed ca. 15 skud/min.
Kanonbesætningen bestod af 7 mand, og til uddannelsesbrug anvendtes 37
mm instruktionskanon.

8. Ildledelsesmateriel og ringsigte
Afstandsmålere
Indførelsen af stereomålere fortsattes i 1939 og de følgende år, og alle leveredes afZeiss iJena via det danske firma Fr.Rahlff. I oktober 1939 modtoges
3 stk. 2 m stereomålere M/39 med bevægeligt m ålemærke bestilt til de 3
minestrygere af SØLØVEN-klassen og 2 stk. af de i 1938 bestilte 3 m afstandsmålere, som med betegnelsen 3 m stereomåler M/39 anvendtes dels
til LINDORMENs ildledelsesanlæg, dels som reserve, medens de andre 2
stk. 3 m m ålere sendtes til Holland for blive installeret i de der til de 2 nye
torpedobåde bestilte 10,5 cm ildledelsesanlæg. De fik betegnelsen 3 m stereom åler M/40. " H Den tilopmålingsskibet FREJA bestilte 3 m koincidensmåler M/39 modtoges i 1939 fra Zeiss og installeredes i inspektionsskibet HVIDBJØRNEN.
I efteråret 1939 bestiltes hos Zeiss 2 stk . 2 m stereom ålere med fast målemærke til de 2 nye torpedobådes 40 mm ildledelsesanlæg. Samtidig bestiltes 4 stk . 1,5 m stereomålere med bevægeligt m ålemærke beregnet til undervisning samt 3 stk. 2 m stereomålere til torpedobådene af DRAGENklassen senere suppleret med 1 stk. mere. Disse stereomålere var beregnet
til erstatning af DRAGEN-klassens 2 m koincidensm ålere M/31. Ingen af
disse instrumenter nåede frem til Danmark før den tyske besættelse i april
1940.
Som et led i den såkaldte 20 mm plan fra september 1939 bestiltes i november 1939 30 stk. 1,25 m stereomålere med fast målemærke til brug for
20 mm besætningerne ved skydning mod luftmål. De leveredes imidlertid
ikke, idet kontrakten med Zeiss annulleredes efter den 29 /08 1943. lI u
De 4 stk. 1,5 m stereomålere leveredes i oktober 1940 og opstilledes på afstandsmålerstationerne på Lynetten og Luftmarinestationen. De benævntes M/40. De 6 stk. 2 m stereomålere modtoges i sommeren 1942 og benævntes henholdsvis M/41 og M/40. I september 1941 kontraheredes 5
stk. 2 m stereom ålere bl.a. til de 3 sidst byggede minestrygere af
SØLØVEN-klassen. Dette materiel nåede imidlertid ikke frem før flådens
sænkning i august 1943. Den ene af de 2 stk. 3 m stereomålere M/23 med
nedført okular, der oprindelig var anskaffet til NIELS IVEL opstilledes i
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1939 på Kongelundsfortet. Den anden forblev på afstandsmålerstationen
på Lynetten. I november samme år opstilledes l stk. 5 m koincidensmåler
på taget af luftmarinestationen, hvor der også oprettedes en m ålestation. !"
SØLØvt.N-klassens ildledelsesanlæg
I august 1939 kontrolleredes og modtoges hos N.V. Hazemeyer i Holland 3
stk. ildledelsesanlæg til de første 3 enheder af M-klassen. Disse anlæg an kom til Danmark i oktober 1939, og i november samme år installeredes det
første anlæg i S0L0VEN .' ~' S0Bj0RNENs og S0ULVENs anlæg installeredes først efter den 09/04 1940.
På broen over minestrygernes styrehus var der på en cirkulær sokkel an bragt en drejelig platform med vindskærm, som dannede ildlederstationen. Artillerikommandoanlægget omfattede et centralsideretningsanlæg,
et opsats- og sideforskydningsanlæg samt fyrsignal og laryngafonanlæg.
Centralsidesigtet afgav på bagsiden leje for en 2 m stereomåler M/39. Bag
afstandsmåleren fandtes standplads og siddeplads for henholdsvis afstandsobservatoren og afstandsaflæseren. På venstre side af centralsidesigtet var
ildlederens plads, og her kunne en fartkorrektor M/32 anbringes i et beslag, der ved tandhjulsforbindelse drejedes, når ildlederstationen drejedes.
således at fartkorrektorens 0°_180° akse altid var parallel med skibets diametralplan, medens fartkorrektorens drejelige skive altid holdtes rettet parallelt med centralsidesigtets sigteretning. Her var ogs å anbragt en viser fra
skibets log for aflæsning af egen fart. På venstre side var der fortil anbragt
et sideforskydningshåndhjul, og på forsiden af centralsidesigtet fandtes 2
håndhjul til indstilling af henholdsvis opsats og paral1elaksafstand.
Sideretteren var placeret p å centralsidesigtets højre side, hvor han ved
hjælp af sideretningshåndhjul drejede sigtet i siden. På centralsidesigtets
højre side fandtes foroven grov- og finskalaen for visere for sideretning
samt en "følg" /"følg ikke" kontakt. Sidesigtekikkerten var en dobbeltkikkert med forstørrelse 7 gange. Ved drejning af sideretningshåndhjulet og
ved indstilling af opsatsafstand og sideforskydning, sendtes ad elektrisk vej
efter følgeviser til kanonerne:

Sideretning = pejlingsvinkel + sideforskydning + sideparal1aks,
opsatshøjde svarende tilopsatsafstanden samt sideforskydning.
Gennem platformens slæberinge var der elektrisk forbindelse til kanonernes sideretnings-, opsatshøjde- og sideforskydningsmodtagere. Endvidere var der forbindelse til skibets log og til fyrklokker og signallamper
ved kanonerne samt laryngafonforbindelse til disse . Når følgeviserne i kanonernes modtagere var bragt over et med ordreviserne, var kanonerne
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indstillet til skud. Sideretningsviserne bidrog til, at kanonerne hurtigst muligt kunne rettes mod et givet mål uden risiko for forveksling, og muliggjorde endvidere skydning med centralsigte i siden.
Da de til de 3 sidst byggede M-både bestemte ildledelsesanlæg med tilhørende 2 m stereomålere ikke kunne forventes leveret før 1943 , anmodede Søartilleriet Orlogsværftet om at foretage de nødvendige arbejder for
opstilling om bord af GLENTEN-bådenes 2 m koincidensmålere i de 3 Mb åde .!" Ildledelsesanlæggene til de 3 sidst byggede ankom først i 1943 og
blev ikke installeret om bord, men efter krigen anvendt som ildledelsesanlæg for 127 mm batterierne i fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS
EBBESEN samt i depotskibet ÆGIR.
LINDORMENs ildledelsesanlæg
Ilden fra LINDORMENs 2 stk. 75 mm patronkanoner lededes fra en ildlederstation, der var indrettet p å en drejelig platform på broen over
bestiklukafet. Dette anlæg var ligeledes konstrueret af det hollandske firma
Hazemeyer og leveret af Siemens i december 1940'~:l. Det var af en videreudvikling af de 3 til minestrygerne af SØLØVEN-klassen leverede anlæg. På
platformen fandtes til forkant centralsidesigtet med parallaksudregner, ildlederur, opsatskurveskiver og elektriske afsendere for sideretning, opsatshøjde og sideforskydning. På den modsatte side af platformen var den 3 m
afstandsmåler M/39 med vibrationsdæmpere anbragt på en særlig søjle.
Endvidere fandtes en fartkorrektor M/32-39 til bestemmelse af afstandsforandring og sideforskydning. Som telefonsystem anvendtes laryngafoner
mellem ildlederstationen og de 2 stk. 75 mm kanoner samt mellem kommandobroen og de 3 stk. 20 mm rekylkanoner.
Det fremgår af generalrapporten for prøvetogtet november-december
19401 ~ 1, at ildledelsesanlægget da endnu ikke var installeret. I følge
Søartilleriets påtegning til samme anførtes, at installation ville finde sted
før næste togt'"'. Næste togt var i foråret 1941.
Ildledelsesanlæg M /41
Til hver af de 2 torpedobåde NAJADEN og NYMFEN (2 T /40) anskaffedes
fra N.V. Hazemeyer et ildledelsesanlæg til ledelse af de 2 stk. 10,5 cm kanoner ved skydning mod sømål. Kontrakt med Hazemeyer blev indgået i
marts 1939"~1; De 2 ildledelsesanlæg var klar til levering i Hengelo ca. 01/02
1943 og blev modtaget i april 1943 med de tilhørende 3 m stereom ålere. !"
Disse anlæg benævntes ildledelsesanlæg M/41.
De grundtanker, der havde gjort sig gældende ved valg af ildledelsesanlæg til torpedobådene, var bl.a.:
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Ildledelsesanlæg ,V//41 ombord i torpedob åden HUITFELDT efter 1945. (Orlogsmuseet}.

1. Koncentration af ildledelsen på et sted, idet der ikke var plads

2.
3.

4.
5.
6.

til en artillericentral, og der ønskedes et minimum af personelforbrug.
Mulighed for centralsigte i siden for specielt om natten hurtigt
at kunne bringe kanonerne på det rigtige mål.
Automatisk indføring af korrektioner for egen kurs og fart for
at kunne bevare muligheden for egen træfning under egne
manøvrer.
Tilkobling af specielle hjælpeapparater for under dagkamp
hurtigt at kunne få anvendelige måldata p å større afstande.
Gyrostabilisering af såvel sigteoptik som afstandsmåler.
Mulighed for gruppeskydning fra flere både ledet fra en.

Ildlederstationen, der skulle anbringes oven på øverste bros hus, bestod
af en med en lukket vindskærm forsynet drejelig platform. Fortil på denne
var centralsidesigtet anbragt, og bagtil var den 3 m stereomåler opstillet.
Centralsidesigtet var sammenbygget med et regneapparat for skuddata.
Regneapparatet indeholdt en parallaksregner, en fartkorrektor for egen
fart, et elektrisk drevet afstandsur samt gyroskop til stabilisering af sigtekikkertens og afstandsmålerens højdebevægelse. Den drejelige platform
kunne styres i siden af gyrokom passet. Egen fart indførtes automatisk fra
skibets log.
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På sigtets højre side var der anbragt sideretningsh åndhjul og en sigtekikkert M/38, som var en dobbeltkikkert med forstørrelse 7 gange, samt sæde
for sideretteren. På regneapparatets bagside fandtes bl.a. indstillingshåndhjul og skala for målets afstandsforandring i hm/min, indstillingshåndhjul
for målt afstand, skala for opsatsafstand, indstillingshåndhjul for ildlederkorrektion i længden , skala for ildlederkorrektion i siden (indstillingsh åndhjulet herfor var placeret på regneapparatets højre side). På bagsiden
fandtes endvidere hjælperegner for vind- og målkorrektioner og modtager
for vindretning og -hastighed. Regneapparatet betjentes af ildlederassistenten. Ildlederen var placeret til venstre for regneapparatet på et højt anbragt
sæde, der tillod, at han gennem åbn inge rn e i den på vindskærmens tag anbragte flade kuppel kunne observere m ålet. Afstandsm åleren betjentes
alene af afstandsobservatoren, idet der på afstandsmåleren var påbygget en
afstandsomsætter, der automatisk omsatte logaritmisk til lineær deling og
videresendte afstanden til regneapparatet.
Fra ildlederstationen overførtes ved følgevisersystemer (55 volt vekselstrøm) sideretning, sideforskydning og opsatshøjde til 10,5 cm kanonerne
og målt afstand til kommandobroen. Endvidere var der elektrisk overføring
af fyrsignal og "følg/følg ikke"-signal.
Ildledelsesanlæggene opmagasineredes ved Søartilleriets foranstaltning.
40 mm ildledelsesanlæg
Som tidligere omtalt var der i juni 1939 indgået kontrakt med Hazemeyer
om levering af2 stk. ildledelsesanlæg med 2 m stereomålere M/41 til de 40
mm rekylkanoner i dobbeltaffutager, som var bestilt hos A.B.Bofors til de 2
torpedobåde. Disse anlæg leveredes i august 1942 og blev ligesom 10,5 cm
anlæggene opmagasineret ved Søartilleriet, De blev i 1945 genfundet; men
de blev ikke taget i brug, da de 40 mm rekylkanoner i 3-aksiale, gyrostabiliserede dobbeltaffutager, hvortil de var beregnet, aldrig leveredes.
Ringsigtet

Som foreslået af Søartilleriet udskiftedes i løbet af 1939 på alle flådens 8
mm rekylgeværer sigtemidlerne med ringsigter. Der fremstilledes dette år i
alt 41 stk. ringsigter på Søartilleriets artilleriværksted. De nye 20 mm rekylkanoner M/40 og M/41 og 8 mm rekylgeværer M/40 leveredes alle med
ringsigte.
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9. Luftværnsskytsets anvendelse
Skydemetode I ~R
Efter de i 1940erne gældende regler gennemførtes skydning med 40 mm,
20 mm og 8 mm luftværnsskyts i byger. Tracerbanens beliggenhed i forhold
til målet bestemtes ved hjælp af en stereomåler eller af skytten selv. Såfremt
stereomåler anvendtes, vejledede afstandsobservatoren skytten (ildlederen) med hensyn til skudbanernes beliggenhed, hvorefter sigtet korrigeredes under hensyntagen hertil. 40 mm skytset kunne anvendes mod alle luftfartøjer uden hensyn til angrebsformen på afstande fra ca. 4000-1000 m. 20
mm skytset påregnedes anvendt mod luftfartøjer hovedsagelig på afstande
under 1200 m. Til de 40 mm og 20 mm rekylkanoner anvendtes som også
tidligere anført brisantgranat med anslagsbrandrør og tracer. Træfning
med enkelte 20 mm eller 40 mm brisantgranater i metalbyggede luftfartøjer ville normalt gøre disse uanvendelige i længere tid, hvorimod der til
nedskydning som regel krævedes flere træffere. Luftfartøjer beklædt med
træ eller lærred kunne normalt påregnes nedskudt ved træfning med enkelte 20 mm eller 40 mm brisantgranater. De 8 mm luftværnsskyts anvendtes mod luftfartøjer på afstande under ca. 400 m . Der anvendtes en blanding af tracerprojektiler og spidsskarp. 8 mm projektiler, der ikke traf personel eller sårbare dele af luftfartøjet (benzin- eller oliesystem, kølevandssystem, styregrejer eller lignende) ville ingen virkning have på luftfartøjets
kampevne eller dets flyvemæssige sikkerhed.
Anvendelse af våben under besættelsen
At opretholde flådeaktivitet under en fremmed magts besættelse af landet
voldte naturligvis mange problemer. Et af dem var risikoen for at geråde i
kamp med allierede fly, der ofte og i stort tal opererede over Danmark. I
marts 1942 udsendte Søværnskommandoen følgende direktiv for anvendelse af våben fra søværnets skibe mod fremmede luftfartøjer og orlogsskibe.'?"
1. Våbnene må fra søværnets skibe kun anvendes mod fremmede
luftfartøjer og orlogsskibe, når det er utvivlsomt, at disse retter
angreb med anvendelse af våben mod det pågældende skib , og
dette altså handler i nødværge.
2. Det skal absolut undgås ved f.eks. demonstrativt tydelig bemanding af skytset at provokere et angreb fra fremmede luftfartøjer
eller orlogsskibe.
3. Det skal omgående ad hurtigste vej indberettes til Søværnskommandoen, hvis våbnene anvendes mod fremmede luftfartøjer eller skibe, idet alle nødvendige oplysninger gives.
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4. I havne , hvor tysk an tiluftskyts kan bringes i virksomhed, ligesom ogs å in d en for andre områder hvor tysk antiluftskyts kan
bringes i virksomh ed, må søværnets skibe under eventuelt luftangreb ikk e anvende d eres våben.

10. Oversigt over det i 1939-1943 til flåden anskaffede skyts
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16. KAPITEL. FLÅDENS GENOPBYGNING 1945-1949

1. Flåden i de første efterkrigsår
Søværnets opgaver

Efter befrielsen den 05 /05 1945 omfattede søværnets umiddelbart foreliggende opgaver etablering af kyst- og havnebevogtning, iværksættelse af minestrygning og mineuskadeliggørelse samt påbegyndelse af uddannelsesvirksomhed og genoptagelse af søopmåling, fiskeriinspektion og stationstjeneste. Hertil måtte først og fremmest det faste personel samles og fordeles, hjemsendte værnepligtige genindkaldes til foreløbig tjeneste, søværnets
etablissementer overtages og skibs- og fartøjsmateriel tilvejebringes.
Tilgang afskibsmateriel '

Det første skibs- og fartøjsmateriel. der i maj 1945 indgik i flåden, var den
danske flotilles 14 enheder, der den 5. maj 1945 havde deltaget i og støttet
overførslen af den danske brigade fra Sverige og den 11/05 1945 an kom til
Holmen . Den omfattede den tidligere torpedobåd, bevogtningsfartøjet
HAVKATTEN, minestrygerne MS 1, MS 7 og MS 9 samt 9 kuttere og motorbåden FANDANGO . Urørt på Holmen fandtes den gamle torpedobåd
og minestryger, NARHVALEN, som blev klargjort og anvendt som bevogtningsfartøj. På Holmen fandtes endvidere minefartøjerne LOUGEN og
LAALAND, der kunne istandsætttes og i 1946 og 1947 udrustes på togt. På
beddingerne på Dokøen lå de 3 påbegyndte torpedobåde ubeskadigede og
urørte, og samme måned beordrede Marineministeriet arbejdet på disse og
de 3 andre torpedobåde, der skulle erstatte DRAGEN- og GLENTEN-klasserne, genoptaget." Dette arbejde skred så hurtigt frem, at den første båd,
KRIEGER, kunne løbe af stablen i 1946 på årsd age n for befrielsen, og de
øvrige 5 fulgte i åre ne 1946-1948. Arbejdet blev ligeledes genoptaget på torpedobådene NAJADEN og NYMFEN, der i maj 1945 lå i ufærdig tilstand i
Søminegraven. I efteråret 1945 ændredes disse bådes navne til HUITFELDT og WILLEMOES. De 6 minestrygningskuttere, der under besættelsen var blevet bygget ved Frederikssunds Skibsværft og A/S Sydhavnsværftet angiveligt til Fyr- og Vagervæsenet, indgik i løbet af 1945 i flådens tal
under betegnelserne MSK 1-6. Såvel i danske som i tyske havne fandtes en
del af flådens andre skibe i brugbar stand. Det var mineskibet LINDORMEN, inspektionsskibet BESKYTTEREN, opmålingsskibene HEJMDAL og
FREJA samt 3 minestrygere af SØLØVEN-klassen og 6 af MS-klassen .
Endvidere genfandtes 28 patruljekuttere.
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DI'/1 danskejlolill«: ankomst til HollIIl'1I i ma] 1945. (Oriogsmuseet) ,

Den 23/05 1945 ankom den dansk bemandede, engelske 137. minestrygerflotille, hvis 7 fartøjer som lån blev overdraget til søværnet og senere
suppleret med yderligere 3 enheder. Disse minestrygere havde betegnelsen
ME efterfulgt af det britiske skrognummer. Som en supplerende hjælp til
minestrygningen i de svært minerede danske farvande overdrog de allierede besættelsesmyndigheder i Tyskland 21 tidligere tyske minestrygere,
der betegnedes MR foran det oprindelige tyske skrognummer.
Minestrygeren SØHESTEN blev i november 1945 fundet i Brunsbuttel i
dårlig stand, hjemtaget og istandsat ved Orlogsværftet 1946-1948.
I efteråret 1945 købte søværnet 2 britiske fregatter af RIVER-klassen, som
fik navnene HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN, samt 1 korvet af
FLOWER-klassen, der fik navnet THETIS. Disse skibes deplacement var
henholdsvis 2.165 og 960 t fuldt udrustet. Året efter lykkedes det at leje 3
britiske undervandsbåde af U- og V-klasserne (ca. 660/735 t), som i
Danmark benævntes U 1, U 2 og U 3. 1947-1948 erhvervedes fra de amerikanske besættelsesmyndigheder i Tyskland 14 tidligere tyske motorterpedobåde, "Schnellboote" (115 t), 2 store torpedobåde, T 4 og T 19 (fuldt
udrustet ca. 1.100 t), samt depotskibet TANGA (2.680 t), der senere fik navnet ÆGIR. Med henblik på tjeneste i grønlandske farvande købtes i USA et
tidligere bjergningsfartøj af træ, USS RESTORER (1.600 t), der navngaves
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Fregatten NÆLS EBBESI:."N ved Madeira. (Foto: Orlogskaptajn jørgen Strange Lorenzen).

VITUS BERING. Dette skib nåede imidlertid kun et enkelt togt i 1948 og
måtte derefter kasseres på grund af alvorlige defekter i skroget. I 1949 købtes den tidligere britisk sloop LEITH (1.500 t) til brug som ekspeditionsskib under navnet GAlATHEA.
Efter befrielsen i 1945 overtog søværnet en blanding af dansk og tysk skyts
efterladt at tyskerne, og med nogle af de ovennævnte enheder af engelsk og
tysk oprindelse fulgte den oprindelige armering." Det var derfor en højst
uensartet samling af kanoner og affutager, der i de første år kom til at udgøre flådens artilleriarmering.

2. Søartilleriets retablering
Godt en uge efter befrielsen blev direktøren for Søartilleriet, kommandørkaptajn C.Y.T.Heiberg, meddelt sygeorlov og orlogskaptajn HJ. Rasmussen
ansat som fungerende direktør. Efter at kommandørkaptajn Heiberg i juli
1946 ved kendelse afsagt af den efter krigen oprettede ekstraordinære tjenestemandsdomstol var blevet afskediget, udnævntes HJ.Rasmussen, der i
mellemtiden var blevet kommandørkaptajn, til direktør for Søartilleriet.
Orlogskaptajn SJ. Valentiner genoptog tjenesten som chef for materielsektionen, hvorunder sorterede konstruktionskontor, værksted, laboratorium,
arsenal og gasbeskyttelsesmagasin. I august 1945 tiltrådte orlogskaptajn
K.O.Knudsen~ ved Søartilleriet og blev chef for skydesektionen, der omfattede skydekontor, afstandsobservatorskole og uddannelsen i artillerihallen.
Han afløstes i 1949 af orlogskaptajn A.Helms'.

Sømålsskyts med tilhørende ildledelsesmateriel
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Direktørfor Soartilleriet, konunan dørknptaj n,
senerekomman der; Hf RaSllIUSSPIl .
(Marinens Bibliotek).

For Søartilleriet forestod der efter retableringen i maj 1945 et meget stort
arbejde med at indsamle, registrere og efterse dansk materiel, der havde
været beslaglagt, og tysk materiel, der var blevet efterladt i stor mængde,
ikke mindst i de omfattende kystbefæstningsanlæg. Samtidig måtte der fra
udlandet indhentes viden om materieludviklingen og de under krigen
gjorte erfaringer. Ret hurtigt lykkedes det at få udsendt personel på kursus.
Fra 1946 baseredes eksempelvis artilleriofficersuddannelsen på Long
Gunnery Course p å den britiske artilleriskole HMS EXCELLENT i
Portsmouth. I løbet af åre ne frem til 1968 gennemførte 47 danske søofficerer dette kursus.

3. Sømålsskyts med tilhørende ildledelsesmateriel
Da ns/le 75 og 87 mm pa tronhananer

I 1945 genfandtes 12 stk. 75 mm patronkanoner L/55, hvoraf 5 stk. M/38
og 2 stk. M/07-12 blev taget i brug til armering afmineskibet LINDORMEN
(1945-1951 2 stk. M/38) , opmålingsskibet HEJMDAL (1945-1946 l stk.
M/38, 1947-19522 stk.) , korvetten THETIS (1948-1952 l stk. M/07-12) og
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'Tysk 75 mm Pak C/40 i dansk tjeneste benævnt 75 mm patronkanon L/451\11/40.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

inspektionsskibet VITUS BERING (1948-1949 1 stk. M/07-12) samt 1 stk.
M/38 til opstilling i artillerihallen til undervisningsbrug."
De 6 stk. 75 mm patronkanoner L/40 M/29, der i 1941 var blevet udtaget
af torpedobådene af DRAGEN-klassen før udleveringen til tyskerne, og den
tilhørende reservekanon blev alle fundet i ubeskadiget tilstand på Holmen.
4 stk. anvendtes indledningsvis til uddannelsesbrug i artillerihallen . 3 af
dem opstilledes 1946-1948 ved Kongsøre til skytteprøveskydning. I 1946 bestemte Marineministeriet, at de på bakken i minestrygerne af S0LØVENklassen installerede 75 mm patronkanoner L/45 M/40 af tysk model (Pak)
skulle erstattes af 75 mm patronkanoner L/40 M/29. 7 Dette skete i 1946 i
SØHUNDEN og SØLØVEN og efterfølgende i SøRIDDEREN samt i 1949 i
SØHESTEN. Da SØLØVEN i 1948 skulle anvendes som skoleskib for kadetter, placeredes også 1 stk. 75 mm L/40 agter. De 75 mm patronkanoner
L/40 erstattedes i 1950-1952 af 40 mm rekylkanoner L/60 M/36. Udover
afstandsmålere, fartkorrektorer og i visse tilfælde ildlederure anskaffedes
ikke ildledelsesmateriel til minestrygerne af SØLØVEN-klassen.
Ved befrielsen genfandtes 3 stk. 75 mm patronkanoner L/35 (ubådskanoner) samt 13 stk. 75 mm patronkanoner L/30, hvoraf et antal påregnedes brugt til armering af hjælpeskibe; men disse kanoner fandt ingen an vendelse.
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75 mm. patronkanon L/45 JH/40 anvendt til salut fra Batteriet SIXTUS.
(Søværn ets Taktik- og Våbenskole, laggntppefjmlkendillg).

M de oprindelige 6 stk. 87 mm patron kanoner L/50 M/32, der var taget
i land før GLENTEN-klassens udlevering i 1941, forsvandt 2 stk . med HVIDBJØRNEN, og 2 stk. opstilledes efter 1943 af tyskerne i Thy som rygsikring
af marinekystbatteri Hanstholm I. De 2 sidste samt reservekanonen fandtes
i 1945 på Holmen. Disse 5 kanoner blev af Søartilleriet klargjort og opstillet
som øvelsesmateriel i artillerihallen. I 1948 overvejede Marineministeriet
som en midlertidig foranstaltning at armel-e 4 cl 5 af KRIEGER-klassens 6
enheder med l stk. 87 mm patronkanon L/50 og 2 cl l med l stk. 75 mm
patronkanon L/40 i stedet for den forreste 37 mm patronkanon. Dette projekt blev imidlertid opgivet samme år."
I januar 1952 ændredes betegnelserne som følger, idet Sa var en forkortelse for skibsaffutage.

Til:

Fra:
75
75
75
75
75
87

mm
mm
mm
mm
mm
mm

patronkanon
patron kanon
patronkanon
patronkanon
patronkanon
patronkanon

L/55
L/55
L/40
L/35
L/30
L/50

M/07-l2
M/38
M/29
M/25
M/lO
M/32

75
75
75
75
75
87

mm
mm
mm
mm
mm
mm

kanon
kanon
kanon
kanon
kanon
kanon

M/07-l2 Sa
M/07 Sa M/38
M/29 Sa
M/25 Sa
M/lO Sa
M/32 Sa
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Tysk 75 mm patronkanon Pak
Søværnet overtog i 194552 stk. 75 mm Panzerabwehrkanone (Pak) C/40 i
skibsaffutager benævnt Lafette Marine 39 /43, hvoraf de fleste fra 1944
havde været opstillet i tyske kystbatterier i Danmark. I søværnet fik denne
kanon, der var konstrueret som en panserværnskanon til brug for hæren,
betegnelsen 75 mm patronkanon L/45 M/40, som i 1952 ændredes til 75
mm kanon M/40 SaoSom ovenfor nævnt var minestrygerne SØHUNDEN,
SØLØVEN og SØRlDDEREN efter at have været anvendt af den tyske marine hver armeret med l stk. 75 mm patronkanon L/45 M/40 på bakken,
indtil disse kanoner udskiftedes med de danske 75 mm patronkanoner
L/40. I årene 1959-1962 var THETIS, der fra 1951 var kategoriseret som
fregat, som det eneste andet skib armeret med denne tidligere tyske kanon.
Den fandt i øvrigt anvendelse ved Kystbefæstningen samt i Grønnedal og
på Holmen, hvor der endnu på batteriet SIXTUS står 4 stk. som salutkanoner.
Det særegne ved den 75 mm patronkanon L/45 M/40 var dels, at den var
udstyret med mundingsbremse, dels at den var beregnet til en vuggeafTutage og derfor på kanonrøret og stødbundstykket forsynet med glidesko.
Den havde vandret, halvautomatisk kilemekanisme. Affu tagen var en drejeskiveaffutage udstyret med en U-formet vugge, der foroven på hver side
havde glideskinner for kanonens glidesko. Den havde en progressiv, hydraulisk rekylbremse, der også virkede som fremløbsbremse, samt et luftfrembringerapparat. På venstre side af kanonen fandtes et højderetningshåndhjul og sæde for højderetteren, der sad med front mod kanonen. Bag
dette sæde fandtes et vandret sideretningshåndhjul og sæde for sideretteren, der sad med front i skudretningen. Til begge fandtes monokulare sigtekikkerter. Højderetterens var på grund af hans placering en vinkelkikkert. Affyring skete ved hjælp af en affyringspedal ved højderetterens plads.
Affutagen var forsynet med et skjold. Der anvendtes enhedsammunition
med brisantgranater. Begyndelseshastigheden var 785 m /sek. og højderetningsfriheden _10° - +40 °. Ved 30 ° elevation var rækningen 12.500 m.
Skudhastigheden var ca. 12-15 skud/min. Kanonbesætningen bestod af 5-7
mand.
Britisk 76 mm ubådskanon
De 3 britiske undervandsbåde, U l, U 2 og U 3, var hver armeret med l stk.
3 inch Quick Firing Gun Mark I in Center Pivot Mouuting Mark V, som fik
betegnelsen 76 mm patronkanon L/47 M/36 og fra 1952 76 mm kanon
M/36 Sao Kanonen havde en lodret kilemekanisme, og løbet havde ensformig rifling svarende til en stigning på 30 kalibre. Affutagen var en håndrettet drejeskiveaffutage med delt højde- og sideretning. Kanonen betjentes
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Britisk 3 incli QlIick Firing GlIn Mark I benævnt 76 mm patnmkanon L/47 iVI/36 i undervandsbådene af U-klassen. (Foto: H elgpAbraluunson, Tivl).

p å venstre side af højderetteren og p å højre side af sideretteren, begge
stående. Sigtemidlerne var monokulare kikkerter. Disse indstilledes for opsatsafstand og sideforskydning p å kanonens venstre side. Ammunitionen
var enhedsammunition med såvel brisant- som lysgranater. Begyndelseshastigheden var 610 m /sek. og højderetningsfriheden -10° - +40°. Ved elevation 40 ° var rækningen 11.800 m. Skudhastigheden var ca. 13 skud/min.
Kanonbesætningen bestod af 5-6 mand. I å re n e 1953-1954 blev undervandsbådene udstyret med snorkelanlæg. De blev dermed i stand til under
krigsforhold altid at operere neddykket, hvorfor behovet for artilleriarmering reduceredes. Kanonerne blev udtaget, hvilket dels virkede som en
vægtkompensation, dels medførte at gnidningsmodstanden under neddykket sejlads formindskedes."
Britisk 10,2 cm kanon i THETIS
Korvetten THETIS var ved overtagelsen i 1945 bl.a. armeret med l stk. 4
inch Breech Loading Mark IX in Center Pivot Mounting, som fik betegnelsen 10,2 cm kanon L/46 M/18. Denne kanon var bemærkelsesværdig ved
at være en af ståltråd opbygget kanon med bundskruemekanisme. Den indførtes oprindelig i den britiske flåde som sekundær arme ring i slagkrydserne af RENOWN-klassen. I alt fremstilledes 2382 stk. , hvoraf 2193 fremdeles
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Britisk 4 inch Breedi Loading Gun Mad: IX benævnt 10,2 cm kanon L46/ M / 18.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TiH).

var til rådighed i 1939. Under den anden verdenskrig blev de hovedsagelig
anvendt i korvetterne afFLOWER-klassen samt i minestrygere og armerede
handelsskibe. III Kanonen var opbygget efter Longridge's gamle princip og
bestod af et kærnerør, udenom hvilket der var lagt et ståltrådslag, som igen
var omgivet af en mantel i rørets fulde længde. Mekanismen var en cylindrisk Welinsskruemekanisme fra Vickers. Løbet havde ensformig rifling
med en stigning svarende til 30 kalibre. Affu tagen var en drejeskiveaffutage, hvis rapertvanger foroven havde lejer for tappene på kappen. Kappen
bar foroven et frembringerapparat og p å undersiden en hydraulisk rekylbremse. Kanonen rettedes ligesom den ovennævnte 76 mm patronkanon i
højden fra venstre side og i siden fra højre side af stående rettere.
Sigtemidlerne indstilledes ligeledes fra kanonens venstre side. På rapertvangerne var der anbragt et 6,3 mm tykt skjold, der p å hver af sidevæggene
bar et raketstativ til 3 stk. 2 inch/51 mm lysraketter. Der anvendtes delt am munition bestående af brisant- og lysgranater samt ladninger i kardus.
Begyndelseshastigheden var 805 m /sek. Højderetningsfriheden -100 - + 30 .
Ved 30 0 elevation var rækningen 12.660 m. Den egentlige kanonbesætning
bestod af 8 mand, hvortil kom 2 lysraketmænd og 2 ammunitionslangere.
Denne noget altmodige kanon blev i april 1948 taget i land og erstattet af l
stk. mindst lige så gammel, men lettere h åndterlig og mindre personelkrævende 75 mm patronkanon L/55 M/12. 11
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Torpedob åden II'lLLEJHOES. (Orlogsmuscet},

HUITFEllJT-ldassens 10,5 cm batteri
Efter krigen blev alle de 5 stk. 10,5 cm patronkanoner L/42 M/40 af Bofors
konstruktion fundet og flyttet til kanonhuset på Dokøen. Senere i maj 1945
gik Søartilleriets værksted i gang med eftersyn og klargøring af dette skyts.
Nr. l var allerede blev anskudt i juli 1943. Anskydning af de 3 næste (nr. 2,
3 og 4) skete i henholdsvis oktober 1945, september 1946 ogjanuar 1947" ~
Nr. l og 2 sattes i oktober 1946 om bord i torpedobåden WILLEMOES.
Installationsskydning afholdtes i maj 1947 umiddelbart før første kornmandohejsning. Nr. 3 og 4 installeredes i søsterskibet HU1TFELDT, der hejste
kommando ijuli 1947. Nr. 5 opstilledes til undervisningsbrug i artillerihallen efter i juni 1946 at være blevet indskudt på skydeterrænet ved Stold.
De 2 ildledelsesanlæg M/41, der med tilhørende 3 m afstandsmålere var
modtaget fra Hazemeyer i Holland i april 1943, fandtes også omend i noget
defekt tilstand. De blev istandsat og installeret om bord i torpedobådene.
Hermed blev disse torpedobåde i stand til med 10,5 cm skytset at gennemføre ledet skydning mod sømål inden for synsvidde, idet kanonerne kunne
bringes på målet ved på følgevisermodtagere at følge ordreviserne for sideretning. Endvidere indstilledes skuddata (opsatshøjde og sideforskydning)
efter følgeviser. I1dledelsesanlægget virkede til dette form ål udmærket undtagen ved rystefarterne 23 og 30,5 knob, hvor optisk afstandsmåling ikke
var mulig. Det var endvidere en ulempe, at agterste kanon på grund af sig-
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tekikkerternes lave øjehøjde ikke kunne etablere nøjagtigt sigte på mål i
den ydre del af batteriets i øvrigt effektive rækning. Med manglen på en artilleriradar og effektive belysningsmidler var mulighederne for skydning
om natten begrænset til ca. 3000 m ved den noget usikre lysraketbelysning
eller til projektørafstand ca. 2000 m. I oktober 1952 kontraheredes hos firmaet Hollandse Signaalapparaten et antal moderne ildledelsesanlæg
(M/54) med artilleriradar bl.a. til de 2 kystjagere, som HUITFELDT-klassen da benævntes. Disse anlæg bestiltes primært til fjernretning af de nye
40 mm maskinkanoner M/48, men ville også muliggøre en form for blindskydning mod sømål med 105 mm skytset rettet i højden og siden efter følgevisere.
Det var også en erkendt ulempe, at den 10,5 cm patronkanon L/42
M/40, som frajanuar 1952 benævntes 105 mm kanon M/40 Sa, ikke kunne
anvendes mod luftmål. I 1949 overvejedes det at erstatte den med en svensk
konstrueret 10,5 cm luftværnskanon. " I begyndelsen af 1950erne undersøgtes også mulighederne for at indføre amerikansk 3 inch (76 mm) enhedsskyts som standard armering i flåden. Dette projekt blev opgivet, da
det ikke var muligt at få en automatisk 76 mm kanon. I midten af 1950erne
overvejedes indførelse af den britiske 4 inch (102 mm) Quick Firing Gun
Mark XXI in Single Mounting Mark XXIV. Dette projekt måtte imidlertid
også opgives, de denne pjece viste sig at være for tung til HUITFELDT-klassen. " De 105 mm kanoner M/40 Sa forblev derfor om bord, til disse skibe
udgik af flådens tal i henholdsvis 1964 og 1966.
Ildledelsesanlæggene M/54 leveredes først i 1956-1957, og da blev der givet 1. prioritet til installationerne i depotskibet ÆGIR. Bl.a. under hensyn
til den tid, der ville medgå til forberedende arbejder og til selve installationen, som måtte udføres for et skib ad gangen, ansås i 1958 tiden for forpasset for HUITFELDT-klassens vedkommende, og det opgaves at installere
ildledelsesanlæg M/54 i disse enheder. l ;.

HOLGER DANSKE-klassens ogÆGIRs 12, 7 cm batterier
I 1945 overtog søværnet 28 stk. tyske 12,7 cm Schiffskanone C/34 L/45,
som fandtes opstillet i kystbatterier ved Hals, Fureby, Agger, Esbjerg,
Røsnæs og på Spodsbjerg. Denne type kanon, der oprindelig i 1934 var
konstrueret som en skibskanon beregnet til brug i bl.a. jagere (Zerstorer)
af klasserne 34, 34A og 36, fik i søværnet betegnelsen 12,7 cm patronkanon
L/45 M/34 og fra 1952 127 mm kanon M/34 Sao Den fremstilledes dels af
firmaet Rheinmetall, dels af Skodaværkerne. Kanonrøret bestod af et kærnerør, hvori løbet var udboret til kaliber 12,78 cm, og som på omtrent 2/3
af sin længde bagfra var omlagt af en mantel. Løbet var forsynet med 40
højresnoede riffelgange med voksende snoning (stigning 35-30 kalibre).
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6

Tysk 12,7 cm Schiffskanone Cj34 L j45 benævnt 12, 7 cm pauonkanon Lj45 iVlj34.
(Tegnet af Kirsten Ydl'-Andersen, TiVI).

Den lodrette kilernekanisme åbn edes og lukkedes ved håndkraft ved drejning af en manøvrearm på højre side af stødbundstykket. Påtænding skete
ved hjælp af en slagdorn. Affutagen var en h åndrettet gaffelpivotaffutage.
Ovenpå kappen var rekylbremsen anbragt med en fjederfrembringer p å
hver side. På gaffelpivoten fandtes konsoller for skjoldet og for højde- og sideretningsapparaterne samt en tværstiver med sæder for højderetteren p å
højre side og for sideretteren på venstre side af kanonen . Det var muligt
ved omkobling som reserve at rette kanonen både i højden og i sid en fra
højderetterens eller fra sideretterens plads. Elektrisk affyring kunne ske
ved hjælp af affyringsgreb på højderetterens og sideretterens h åndhjul.
Mekanisk affyring kunne ske ved hjælp af affyringspedaler anbragt på henholdsvis højre og venstre side ved retternes pladser. Ved sideretterens plads
var der anbragt ordre- og følgevisere (grov/fin) for sideretning. På hver
side af kappen var der anbragt et sigte med sigtekikkert. På højre side af
kanonens bagende fandtes følgevisermodtager for opsatshøjde og på venstre side følgevisermodtager for sideforskydning. Opsats og sideforskydning kunne med henblik på reservebetjening indstilles fra begge sider. På
grund af vægten anvendtes delt patronammunition bestående af brisant-,
panserbrisant- og lysgranater med særskilt ladningshylster af messing eller
stål med drivladning. Begyndelseshastigheden var 830 m /sek. Højderetningsfrihed -10
+' 40 °. Ved 40 elevation var rækningen 17.400 m.
Skudhastigheden var 8-12 skud/min. Til betjening krævedes 10 mand.
0

0

-
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-Depotskibet ÆGIR armeret med 12,7 cm skyts. (Orlogsmuseet).

I januar 1946 blev 7 stk. underkastet eftersyn på Søartilleriet og senere 3
mere. 1 stk. opstilledes i maj 1946 i artillerihallen, og med en anden kanon
gennemførtes i juni samme år en prøveskydning på Stold efterfulgt i september af skyde tabel- og virkningsskydning. " I maj 1947 blev 2 stk. installeret for og agter i fregatten NIELS EBBESEN i stedet for de 10,2 cm patronkanoner L /42 M /42 af britisk oprindelse. De 51 mm lysraketstyr blev overført til de tidligere tyske kanoners skjolde. I marts 1949 blev der tilsvarende
sat 2 stk. 12,7 cm patronkanoner om bord i fregatten HOLGER DANSKE.
Ved klargøringen af ÆGIR som depot- og skoleskib installeredes ligeledes
omkring 1950 2 stk . 12,7 cm som hovedarmering i dette skib. I alle 3 enheder anvendtes de 12,7 cm kanoner i forbindelse med ildledelsesanlæg
M /42-48, der i sin tid var anskaffet fra Hazemeyer i Holland til de 3 sidst
byggede minestrygere af SØLØVEN-klassen, men først modtaget i 1943 og
gemt af vejen. Efter krigen modificeredes disse anlæg, og de oprindelige 2
m stereoafstandsmålere erstattedes af 4 m målere på grund af de 12,7 cm
kanoners lange rækning. Fra dette anlæg kunne ligesom i HUITFELDT anlæggene sideretning og skuddata (opsatshøjde og sideforskydning) overføres til kanonerne pr. følgeviser. Skuddataberegningen var imidlertid mindre veludviklet end i torpedobådsanlægget, og skydningen var også her ba-
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Betjeningaf J 2,7 cmpatronkanon. i ÆGJR (Souærnets Taktik- og Våbenskole, faggntppe fjemkending).

seret på sigtning fra kanonerne. En medvirkende årsag til indførelsen af
12,7 cm skytset i flåden var, at der rådedes over et rigeligt lager af krigsammunition til denne kanon, således at behovet for øvelsesammunition
mange år frem i tiden kunne dækkes ved egalisering af krigsladte granater.
Den 12,7 cm patronkanon var e n sømålspjece af høj kvalitet og med langt
bedre ballistiske egenskaber end den engelske 10,2 cm patronkanon, den
afløste i fregatterne ; men allerede i 1940 erne var tiden som tidligere anført
løbet fra rene søm ålskanoner af denne størrelsesorden. Det var endvidere
en svaghed at kanonern e lededes fra et primitivt ildledelsesanlæg, som ikke
var et reelt centralsigte, og som ikke havde en artilleriradar til blindskydning. Der anskaffedes da også fra Hollandse Signaalapparaten ildledelsesanlæg M/54 til de 2 fregatter og ÆGIR. For HOLGER DANSKE og NIELS
EBBESEN overvejedes det lige som for HUITFELDT-klassens vedkommende at erstatte de 127 mm kanoner M/34 Sa, som de nu benævntes,
først med 3 inch/76 mm og derpå med 4 inch /l02 mm kanoner, der også
kunne anvendes som luftværnsskyts. Der var i første omgang tale om 102
mm kanoner i enkeltaffutager. Senere, i midten af 1950erne, undersøgtes
mulighederne for at armere fregatterne med 102 mm kanoner i dobbeltaffutager modtaget som våbenhjælp fra Canada. Dette projekt og den plan-
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lagte installation af ildledelsesanlæg M/54 gennemførtes imidlertid ikke ,
bl.a. på grund af fregatternes og specielt HOLGER DANSKEs ringe materielle tilstand, der medførte, at dette skib udgik 4 år tidligere end forventet. n
De 127 mm kanoner M/34 Sa og ildledelsesanlæg M/42-48 forblev derfor i
HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN i resten af fregatternes levetid til
henholdsvis 1959 og 1963 . I ÆGIR blev de 127 mm kanoner udskiftet med
2 stk. 102 mm kanoner M/52 LvSa2, da dette skib i 1958 /59 omarmeredes
og også udstyredes med 6 stk. 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa.
Ildledelsesanlæg M/42-48 erstattedes i denne forbindelse i ÆGIR af 2 stk.
ildledelsesanlæg M/54. IH
2 stk. 127 mm kanoner M/34 Sa anvendtes fra 1958 ved Kystbefæstningen
som lyspjecer på Stevnsfort og Langelandsfort, 1\. indtil de til dette form ål i
1962 erstattedes af 150 mm kanoner M/30 Ka. Endvidere var l stk. opstillet
på artilleriskolen Sjællands Odde og 1 stk. på Lynæsfort, begge som skolepjecer. I 1959 overdrages 8 stk. 127 mm K M/34 med ammunitionsdele til
Norge. De sidste 127 mm kanoner M/34 udgik af Søartilleriets beholdning
i 1968.

4. Efterkrigsårenes luftværnsskyts
Efter den tyske kapitulation i maj 1945 kom søværnet i besiddelse af en betydelig beholdning af 20 mm maskinskyts af typerne Madsen, Oerlikon og
Rheinmetall/Mauser, som dels var blevet efterladt af tyskerne, dels modtoges med de tidligere tyske og de i Storbritannien købte eller lånte skibe. Da
der kun rådedes over et begrænset antalluftværnskanoner af større kaliber,
og flåden i øvrigt omfattede et stort antal enheder, der var så små, at de kun
kunne bære en luftværnsarmering bestående af 20 mm skyts, dækkedes et
umiddelbart behov; men anvendelsen af 3 vidt forskellige skytstyper var
selvsagt uhensigtsmæssig såvel fra et uddannelses- som et forsyningsmæssigt synspunkt. De 3 kanon typers ammunition kunne eksempelvis ikke anvendes om hinanden.
8 mm rekylgeværer
Fra 1945 anvendtes endnu i nogle år 8 mm rekylgeværer i luftværnsaffutager, der efter befrielsen fremdeles var i behold. Det var bl.a. de hurtigskydende 8 mm rekylgeværer L/75 M/37 og M/40 i dobbeltaffutager. Nok
havde de en skudhastighed på ca. 1000 skud/min. pr. gevær; men som luftværnsvåben var de af ringe værdi overfor de da eksisterende flytyper på
grund af kort rækning og begrænset virkning mod målet. De benyttedes da
også fortrinsvis til armering af mindre enheder såsom kuttere, indtil de i
midten af 1950erne udgik.

Efterkrigsårenes luftværnsskyts

SIl)'t!nillg med 20 lili/I re/(y/Ilanon 1./60 M /41 fra bah/len af 10I1Jef/oMt! af HurrFELDT-lllassen.
(Or/ogslllllsl'el) .
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20 mm Madsen Tekylkanoner
Af søværnets beholdning af 20 mm rekylkanoner L/60 genfandtes i maj
1945 29 stk. M/ 31, 21 stk, M/40 og 64 stk. M/41. Desuden overtog
Søværnet i 1945 39 stk.rekylkanoner M/41, 49 vugger samt 14 stk. 2-aksiale
og 16 stk. 3-aksiale sokler. ", og beholdningen afM /40 og M/41 kom op på
i alt 132 stk. " I november 1945 meddelte Dansk Industri Syndikat, at deres
fabriksbygninger og maskinpark efter de under krigen af sabotage forårsagede ødelæggelser var retableret, og at firmaet atter var i stand til at fremstille bl.a. 20 mm materiel." Syndikatet kunne således i 1940erne levere
dele til 20 mm rekylkanoner og affutager til Søartilleriet. De velkendte 20
mm rekylkanoner L/60 M/40 og M/41 udgjorde størsteparten af 20 mm
skytsbeholdningen og var indtil 1950erne den i flåden primært anvendte
20 mm rekylkanon. I løbet af perioden 1945-1951 installerede Søartilleriets
arsenal bl.a. 79 stk. om bord i følgende skibe: "

2 torpedobåde, HUITFELDT-kl.
6 torpedobåde, KRlEGER-kl.
Mineskibet LINDORMEN
Minefartøjet LANGELAND
2 minefartøjer. LAALAND-kl.
15 minestrygere, MR-kl.
9 minestrygere, MS-kl.
3 minestrygningskuttere, MSK-kl.
Opmålingsskibet HEJMDAL......................................... ...........
Opmålingsskibet FREJA........................................ ...................
I alt:

12
15
3
2
4
27
9
3
2

-.2
79

Herudover anvendtes 4 stk. M/41 i hver af fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN samt i 1947-19482 stk. i korvetten THETIS.l hver
af de 3 minestrygerne afME-klassen, ME 83,263 og 1016, som ikke ved ankomsten var armeret med 20 mm Oerlikon rekylkanoner, installeredes 1
stk. 20 mm rekylkanon L/60 M/40 i midlertidig opstilling." Endvidere var
20 stk. M/41 i 2-aksiale affutager opstillet på Kystdefensionens værker.
I februar 1949 indsendte Søartilleriet efter ordre fra chefen for Søværnskommandoen en redegørelse for det 20 mm kanonkalibers anvendelse
m.m. i søværnet. Det påpegedes heri, at det såvel i udlandet som i Danmark
var erkendt, at det 20 mm kaliber var for lille; men i en flåde, der som den
danske omfattede så små enheder, at det ikke ville være muligt overalt at
indføre 40 mm skyts, var man henvist til at bibeholde det 20 mm kaliber.
Inden for dette kaliber var der behov for forbedrede kanoner og kraftigere
virkende ammunition. Madsenkanonen, der var på samme tekniske niveau
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som i 1930erne, lod sig ikke yderligere forbedre. In teressen rettedes derfor
mod en ny af Oerlikon konstrueret 20 mm kanon , der havde en skudhastighed på ca. 1000 skud/min og en begyndelseshastighed på 1130 m /sek.
mod henholdsvis 500 skud/min og 850 m/sek. ved det eksisterende 20 mm
skyts. Granaterne til den hurtigskydende Oerlikonkanon var konstrueret
efter nye principper og havde en væsentlig øget virkning mod m ålet.
Søartilleriet foreslog dels, at der fra Oerlikon indkøbtes 90.000 stk. krigspatroner af moderne konstruktion til Madsenkanonerne, dels at der indledningsvis blev anskaffet 12-15 stk . nye Oerlikonkanoner," Ammunitionen til
de eksisterende kanoner blev anskaffet. Med Danmarks tilslutning til
NATO-alliancen senere samme år opstod der mulighed for at modtage
våbenhjælp fra USA, og dermed opgaves øjensynligt planen om at indkøbe
den nye Oerlikonkanon. I 1950 rådedes over i alt 137 stk. 20 mm Madsenkanoner," Da det viste sig muligt at modtage den af USA under krigen anvendte 20 mm Oerlikon Mark 10 (20 mm rekylkanon L/65 M/42) som
våbenhjælp, blev der i 1951 truffet beslutning om at lade denne kanon, der
udmærkede sig ved at være simpel i konstruktion, og som den gang anvendtes i størstedelen af Atlantpagtlandene, erstatte den 20 mm Madsenkanon." Denne udskiftning fandt sted i løbet af 1950erne. I december 1954
anvendtes endnu 39 stk. Madsenkanoner, hovedsagelig på Kystbefæstningens værker, hvor udskiftning først fandt sted 1955-1957.~'" I 1957 ønskede Søværnskommandoen, at hjælpeskibe. statsskibe og handelsskibe i
påkommende tilfælde skulle kunne armeres med let luftværnsskyts. Da beholdningen af disponibelt 40 mm skyts på det tidspunkt var yderst begrænset, besluttedes det foreløbig at bibeholde den eksisterende beholdning af
20 mm maskinkanon M/41 LvSa, som fra Ol/Ol 1952 var betegnelsen for
Madsenkanonen, til opstilling i skibe, der ikke tilhørte søværnet. Efter indførelsen af den 40 mm maskinkanon M/48 LvSa ændrede situationen sig,
idet der i 1962 var frigjort 26 stk. 40 mm maskinkanoner M/36 LvSa. Under
henvisning hertil, samt til at den 20 mm M/41 krigsammunition var af
yderst tvivlsom værdi , og til at søværnet ikke mere rådede over instruktører
med kendskab til denne pjecetype, indstillede Søartilleriet, at den samlede
beholdning p å i alt 117 stk. efter udtagelse af enkelte eksemplarer til museumsbrug realiseredes."
20 mm Mouser rekylkanoner
Flere af de af besættelsesmagten efter august 1943 benyttede danske enheder, bl.a. minestrygerne af SØLØVEN-klassen, armeredes af tyskerne med
den 2 cm Flak 38 Ml (Marinelafette) og havde disse om bord i 1945. Med
de tidligere tyske motortorpedobåde, som søværnet overtog, modtoges
ogs å et a n tal rekylkanoner af denne type, således at beholdningen i 1948
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omfattede 48 og i 1951 var nået op på 54 stk. " Denne kanon fik betegnelsen 20 mm rekylkanon L/65 M/38, som i 1952 ændredes til 20 mm maskinkanon M/39 LvSa. I daglig tale omtaltes den som 20 mm Mauser rekylkanon /maskinkanon.
Ijuli 1945 gennemførte SøartiIIeriet på Ordrupnæs en prøveskydning for
undersøgelse af den 20 mm rekylkanon L/65 M/38 og den tilhørende ammunition." I den følgende tid blev de overtagne rekylkanoner underkastet
eftersyn, og i 1949, da rekonstruktion afforeløbig 11 tidligere tyske motortorpedobåde (T 51-/GLENTEN-klassen) planlagdes, var det hensigten at
armere 7 af disse både med l stk. 40 mm rekylkanon L/70 M/48 placeret
på agterdækket samt 1 stk. 20 mm rekylkanon L/65 M/38 i ringafTutage på
bakken og 2 stk. i dobbeltaffutage M/39 agten for broen. Der regnedes da
med en samtidig udrustning på maksimalt 9 både, og der var da også til motortorpedobådene kun bestilt 9 stk. 40 mm rekylkanoner L /70 M /48. Ved
fastsættelsen af de enkelte bådes armering måtte der endvidere tages hensyn til skrog- og styrkemæssige forskelligheder. Det planlagdes derfor, at
den endelige armering for 7 både skulle være som ovenfor anført, medens
den for 3 både skulle omfatte l stk. 40 mm rekylkanon og l stk. 20 mm rekylkanon i ringaffutage på bakken og for l båd l xl + 1x2 20 mm rekylkanoner M /38. Som en midlertidig foranstaltning, indtil der var 40 mm skyts
til rådighed, planlagdes en armering bestående af Ix l + 1x2 + Ix2 stk. 20
mm rekylkanoner i 7 af bådene og Ix l + 1x2 stk. i 4 både. Da der kun rådedes over 8 ringafTutager og 16 dobbeltaffutager M/39, måtte også et antal
enkeltaffutager M /38 påregnes anvendt, hvis alle både skulle udrustes samtidig." I begyndelsen af 1950erne overtoges fra den norske marine 6 tidligere tyske motortorpedobåde. 2 af de 14 i 1947-1948 modtagne var blevet
kannibaliseret og var derfor aldrig indgået i flådens tal. Motortorpedobådsstyrken endte dermed i midten af 1950erne med at bestå af 18 både af
GLENTEN-klassen. Beholdningen af 20 mm maskinkanoner M /39 LvSa
slog ikke til til denne styrke. I 1952 planlagdes det at supplere med 20 mm
maskinkanoner M/42 LvSa M/52 (Oerlikon), som da modtoges som
våbenhjælp fra USA. Før man kunne lade den 20 mm maskinkanon M /42
afløse Mauserkanonen i motortorpedobådene, måtte der imidlertid konstrueres og fremstilles ringaffutager til denne kanon til alle både. I takt
med at motortorpedobådene i den sidste halvdel af 1950erne omarmeredes med 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa, erstattedes de 20 mm maskinkanoner M/39 (Mauser) overalt af 20 mm maskinkanoner M/42
(Oerlikon). I 1957 indstillede SøartiIIeriet, at 35 stk. M /39 kasseredes."
Dette våben var en automatkanon med låst mekanisme i skudøjeblikket.
Den bestod af en fast del omfattende låseramme, låg med rekylbremse og
aftrækkerblik og en bevægelig del omfattende pibe, låsestol og bundstykke
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1, LTysk 2 cm Flak 38 ut {)(!11(['1I111 20 1/1111 rekylkanon L/65 M/38 (Ivlauser} i ringaJfltlage i tnotoitorpedoMd af GU:..'N71:'N-/lfa.UI'n. (Soua-rnrts Taktik- og Våbenskole.[aggrup]» fjem/wlldillg).

med føringsstykke . Ved automatisk skydning funktionerede kanonen som
følger:
Når ladegrebshåndtaget bagtil på låget førtes tilbage, spændtes via et kædetræk ladegrebsfjeder og rekylfjeder. Samtidig drejedes bundstykket fri af
låsestolen og førtes sammen med føringsstykket bagud. I bagerste stilling
fastholdtes føringsstykket. Når ladegrebet blev sluppet, førte ladegrebsfjederen kæden frem, medens rekylfjederen forblev spændt. Et magasin
anbragtes i magasinholderen. Når aftrækket påvirkedes, blev føringsstykket
frigjort og gik frem påvirket af rekylfjederen . Bundstykket trykkedes af
føringsstykket fremad, medtog en patron fra magasinet og førte den ind i
kammeret. Under bevægelsen fremad påvirkede føringsstykket bundstykket, der drejedes og låstes i låsestolens bajonetl ås. Idet føringsstykket nærmede sig bundstykket, medens dette drejedes, førtes slagbolten frem til
p åtænding, og skuddet gik. I skudøjeblikket var bundstykket låst til låsestolen og piben. Krudtgassens tryk ville derfor bevirke, at bundstykket rekylerede sammen med låsestol, pibe og føringsstykke. Efter ca. 20 mm rekyl
drejedes bundstykket ud af bajonetl åsen, og føringsstykket bevægedes
bagud i forhold til bundstykket, hvorved slagbolten blev trukket fri af bundstykkets forflade. Når bundstykket var blevet fri af låsestolen, ville pibens
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bevægelse bagud blive bremset efter ca. 45 mm rekyl. En frembringerfjeder
førte derefter atter piben frem, medens bundstykket og føringsstykket fortsatte bevægelsen bagud, og det tomme hylster udkastedes. Under rekylen
spændtes rekylfjederen. Under forudsætning af, at aftrækket stadig var
påvirket, ville bundstykket efter i bagerste stilling at være stødt mod et fjederpåvirket bufferhoved atter gå frem og føre en ny patron ind i kammeret,
hvorefter næste skud ville gå. Magasinet var et toradet buemagasin, der
kunne rumme 20 patroner. Begyndelseshastigheden var 875 m/sek. og den
teoretiske skudhastighed ca. 480 skud/min . Projektilet var en brandbrisantgranat M/38 med en 7 g sprængladning bestående af 77% pentrit og
23% aluminium og en tracer med 6 sek. brændetid. Brandrøret var et mundingsbrandrør.
Til denne kanon fandtes affutager af følgende 4 modeller:
Dobbeltaffutage M/39 var en 3-aksial affutage bestående afvugge, gaffelpivot og sokkel samt frembringere. De to kanoner var hver anbragt i en
slæde på vuggen. Den venstre kanon i opret stilling, den højre liggende på
siden (drejet 90 ° til højre). Under vuggen var der anbragt to frembringere
med buffer- og frembringerfjedre, der under skydning kunne optage rekylen og føre kanonerne frem , men også bremse fremløbet. Bagtil på vuggens
underside fandtes et håndgreb og på højre side skulderkrykker for skytten.
På højre side af vuggen var endvidere anbragt et aftrækkerhåndtag, som
skytten betjente med venstre h ånd. Gaffelpivoten bestod af en skråtliggende pivot med to bagudvendende grene med tappe for vuggens lejer og
forneden konsol for skjoldet. Soklen havde foroven leje for et lejehus med
et skråtstillet gaffelpivotleje (3. akse). I forbindelse med lejehuset fandtes
en lodret søjle, der ved hjælp af et håndtag kunne bevæges op og ned til ønsket tapaksehøjde. Lejehuset bar endvidere under ovennævnte håndhjul
en kurv til fem magasiner.
Enkeltaffutage M/38 var i hovedsagen konstrueret som dobbeltaffutagen,
idet den væsentligste forskel var, at vuggen var smallere og kun havde leje
for en slæde. Endvidere var aftrækkergrebet og skulderkrykkerne anbragt
på affutagens venstre side.
Ringaffutage M/41 var en 3-aksial enkeltaffutage indbygget i en brønd på
bakken af motortorpedobåde på en sådan måde, at den med kanon, men
uden pibe, kunne svinges ned i brønden, som derefter kunne lukkes med
et vandtæt dæksel. Affutagen bestod af vugge med slæde og frembringer,
vuggebærer, ramme, bærestel og ring.
Ringaffutage M/40 havde stor lighed med ringaffutage M/41, men var
kun 2-aksial, og forinden dækslet anbragtes på brønden, måtte hele kanonen tages ud af affutagen.
Sigtemidlet var ringsigte.
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201/111/ n!ll)'lIwlIoll L/65 M/38 i dobbel/aJfll/agl' M/39. (Souærn ets Taktik- og Våbenskole. Jaggmpp e
fjernkending) .

20 mm Oerlikon rekylkanoner
Med købet i Storbritannien af fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS
EBBESEN og korvetten THETIS samt ved lån af minestrygerne af Mf-klassen kom søværnet i besiddelse af de første 20 mm Oerlikon rekylkanoner i
enkeIt- og dobbeltaffutager. Endvidere efterlod tyskerne et antal kanoner
af denne type, der her i landet fik betegnelsen 20 mm rekylkanon L/65
M/42 og fra januar 195220 mm maskinkanon M/42. I daglig tale kaldtes
den 20 mm Oerlikon. Ijanuar 1948 udgjorde beholdningen 32 stk. samt 20
stk. hørende til de lånte minestrygere.
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Den 20 mm rekylkanon /maskinkanon M/42 var en automatisk kanon ,
der i skudøjeblikket havde ulåst mekanisme. Den kunne kun skyde automatisk skydning. Hovedforskellen mellem denne type rekylkanon /maskinkanon og de andre i søværnet anvendte var, at pibe og styreramme stod fast,
medens den bevægelige del udgjordes af bundstykket med bundstykkebolt,
frembringerhus og låseskinner. Bundstykket var i fast forbindelse med en
kraftig, todelt om piben anbragt frembringerfjeder, der optog rekylen og
derefter førte den bevægelige del frem. Ved klargøring til skydning fastgjordes en spændewire/-stang, der var anbragt på affutagen, til en spændetap på kanonens bevægelige del, hvorefter kanonen eleveredes så meget, at
den bevægelige del førtes tilbage til bagerste stilling. Derefter påsattes magasinet. Når aftrækket påvirkedes, frigjordes bundstykket og gik frem p åvirket af frembringerfjederen. Under fremløbet førte bundstykket en patron
ind i kammeret. Når patronen manglede ca. 10 mm i at være helt inde i
kammeret, førtes slagstiften i bundstykket frem og anslog tændhætten,
hvorved skud gik. Ved skudafgangen stoppede gastrykket bundstykkets
fremadgående bevægelse, idet det tomme hylster trykkede mod bundstykket og tvang den rekylerende del bagud, hvorefter hylsteret udkastedes.
Magasinet var et tromlemagasin, der kunne rumme 60 skud. Særegent for
dette magasin var, at det efter opladning kunne stuves hen med afspændt
fjeder. Begyndelseshastigheden var 830 m /sek. og den teoretiske skudhastighed ca. 475 skud/min. Der anvendtes dels en brisantgranat med en
sprængladning af 3 g trotyl og 2 g sprængsats samt lystracer, dels en brandbrisantgranat med 9 g trotyl og 3 g brandladning. Til disse granater, der var
af britisk konstruktion, anvendtes ikke egentlige brandrør; men de var forsynet med en tændladning. Hvor ikke andet er anført var sigtemidlet ringsigte.
r efterkrigsårene rådedes over følgende affutager af britisk oprindelse:
Enkeltaffutage M/42 der var en 2-aksial enkeltaffutage Mark VlIA med
fast tapaksehøjde og med kanonen anbragt meget forligt i vuggen af hensyn til en lille betjeningsradius. IZanonen balanceredes med kontravægt i
den cylindriske sokkel. Den havde et 13 mm stålskjold.
Enkeltaffutage M/43 der var en 2-aksial enkeltaffutage Mark IlA med fast
tapaksehøjde af meget enkelt konstruktion bestående af en konisk sokkel,
gaffelpivot med balancefjederhus og vugge. Balancearrangementet skulle
kompensere for, at kanonen med fuld påsat magasin var næsetung.
Dobbeltaffutage M/44 der var en 2-aksial dobbeltaffutage Mark V med
hydraulisk drivmaskineri. Skytten var placeret på sæde til venstre for vuggen med de 2 kanoner og begente disse ved hjælp af en manøvreventil, der
styrede oliestrømmen til affyring og højde- og sidebevægelse. Bag skyttens
sæde fandtes som reserve for det elektriske trykpumpeaggregat en tr yk-
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Britisk 20 1/111/ Oerlikon i enlu4laffll lagt' IV/ark Vlla benævnt 20
M/42. (Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM) .

11/111

rekylkanon L/65 M/42 i aff ulage

pumpeanordning med h åndbetjening. Denne affutagetype anv endtes af
den britiske flåde også til 40 mm Bofors og til 6 pdr. (57 mm) patronkanoner. De 4 stk. dobbeltaffutager, som søværnet havde modtaget med fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN, erstattedes i fregatterne af
40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/50 og blev i 1953 overdraget til den
hollandske flåde som led i en byttehandel, hvor Søartilleriet modtog et antal tidligere tyske 150 mm kanoner," Til denne pjecetype anvendtes det britiske gyrosigte type 6, som senere anskaffedes til 40 mm maskinkanon
M/48 LvSa under betegnelsen gyrosigte M/54.
Endvidere fandtes enkeltaffutage M/45 og dobbeltaffutage M/46, der var
krykkerettede affutager af tysk oprindelse.
De 20 mm rekylkanoner L/65 M/42 (Oerlikon) anvendtes i de 2 fregatter af HOLGER DANSKE-klassen, der 1945-1951 begge var armeret med 4
stk. i 2 dobbeltaffutager M/44 placeret på luftværnsbro agter og 1945-1954
med 2 stk. i enkeltaffutager placeret i hver brovinge. De førstnævnte erstattedes af 40 mm maskinkanoner M/36 LvSa og de sidstnævnte af 20 mm maskinkanoner M/42 LvSa M/52 modtaget som våbenhjælp. Korvetten THE-

652

Flådens genopbygning 1945-1949

TIS var ved overtagelsen bl.a. armeret med 4 stk. i enkeltaffutager placeret
i brovingerne og på luftværnsbro agter. De afløstes i 1947-1948 af 4 stk. 20
mm rekylkanoner L/60 M/41 (Madsen). Fra 1948 indgik der atter 2 stk. 20
mm rekylkanoner L/65 M/42 i THETIS armering og fra 1954 øgedes antallet til 4, idet der da anvendtes 20 mm maskinkanoner M/42 LvSa M/52
(amerikanske). 7 af de udlånte minestrygere af ME-klassen var armeret
med 20 mm rekylkanoner M/42 i dobbelt- og enkeltaffutager. Endvidere
var inspektionsskibet VITUS BERING på sit eneste togt i 1948 armeret med
2 stk. i enkeltaffutager placeret på øverste bro.

Tyske 37 mm patronkanoner
Efter befrielsen i maj 1945 overtog søværnet et større an tal tidligere tyske
37 mm kanoner (3,7 cm Schiffskanone e /30), bl.a. i minestrygerne
SØLØVEN, SØRJDDEREN og SØHUNDEN, :\~' som den tyske besættelsesmagt havde sat sig i besiddelse af, omarmeret og benyttet efter den 29/08
1943. Det drejede sig om ca. 30 kanoner hvoraf 6 stk. i 3 dobbeltaffutager
og 24 stk. i enkeltaffutager. :1<; I løbet af 1945-1946 armeredes disse 3 minestrygere med danske 75 mm patronkanoner L/40 og 20 mm rekylkanoner
L/60 M/41, og det tyske skyts, bl.a de 37 mm kanoner, blev taget i land."
Søartilleriet viste imidlertid i mangelen på 40 mm luftværnsskyts interesse
for det tidligere tyske luftværnsskyts og gik i gang med eftersyn og
klargøring af et antal pjecer under betegnelsen 37 mm patronkanon L/80
M/30 i 1952 ændret til 37 mm kanon M/30 LvSa og LvSa2.
I september 1947 udførte artilleriskydeskolens forsøgsafdeling skydning
for Søartilleriet på skydepladsen Stold med en 37 mm patronkanon L/80
M/30 for måling af begyndelseshastighed, tabelindskydning og virkningsskydning. I januar 1947 afholdtes forsøg med enkelt- og dobbeltaffutager,
og i maj måned samme år gennemførte Søartilleriet en hurtigskydning på
Spodsbjerg, hvor der opnåedes afgivelse af 7 skud på 14 sekunder," 1 stk. 37
mm L/80 M/30 i enkeltaffutage opstilledes til undervisningsbrug i artillerihallen, og i 1947-1948 installeredes i hver af minestrygerne SØLØVEN,
SØRJDDEREN og SØHUNDEN 1 stk. nyefterset 37 mm patronkanon L/80
M/30 i enkeltaffutage M/30 agter. Den nybyggede torpedobåd KRlEGER
armeredes med 2 stk. 37 mm patronkanoner L/80 M/30 i dobbeltaffutage
M/31 på bakken og 1 stk. i enkeltaffutage M/30 agter." Det følgende år armeredes de næste torpedobåde af KRIEGER-klassen, KRABBE og BILLE
med tilsvarende skyts og BUH L med 3 stk. enkeltpjecer, III hvorefter fulgte
HAMMER og HOLM armeret som BUHL. Da den 4. minestryger afM-klassen , SØHESTEN, efter et større eftersyn 1946-1948 skulle armeres, installeredes 1 stk. 37 mm patronkanon L/80 M/30 i enkeltaffutage agter i dette
skib." I 1949 indgik der 31 stk. i beholdningen, hvoraf de 21 var installeret
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Tysll 3, 7 CIII Srhiffslwnone G/3D benæunt J? mm patnmkanon L/SO iH/3D i enkeltaffutage lH/30.
(Tegne/ af Kirsten Yde-Andersen, FM),

om bord i KRIEGER- og SØLØVEN-klasserne.l~ Samme år tiltrådte
Marineministeriet efter indstilling fra Søartilleriet, at en af de af tyskerne
efterladte 37 mm kanoner vederlagsfrit blev overladt til A.B. Bofors til studiebrug."
Den 37 mm patronkanon L/80 M/30 udmærkede sig bl.a. ved det lange
løb og den deraf følgende høje begyndelseshastighed på 1000 m /sek.
Løbet var forsynet med 16 højresnoede riffelgange med voksende snoning
svarende til en stigning på 50-35 kalibre. Mekanismen var en lodret, halvautomatisk funktionerende kilemekanisme forsynet med omstiller med 3
stillinger svarende til "enkelt skud", "automatisk" og "sikret". Ved omstilling
til "automatisk" affyredes kanonen ved kilens lukning, uden at aftrækket
skulle påvirkes. Der kunne ved denne metode opnås en skudhastighed på
ca. 30 skud /min. Der anvendtes enhedspatroner med brisantgranater
M/30 med en sprængladning på 30 g hexogen og brandbrisantgranater,
hvor der var tilsat aluminium til sprængladningen. Hexogen er et sprængstof fremstillet ved nitrering af hexametylentetramin, der kan fabrikeres af
kul, luft og vand. Det har fundet anvendelse som sprængladning i luftbomber, miner, torpedoer og granater af mindre kaliber.. Begge typer granater
var forsynet med tracer. Brandrøret var mundingsbrandrør Kz 40 med autodestruktion efter 12 sek. flyvetid, idet det foruden anslagsanordningen
havde en langsomt brændende satsring, der antændtes ved skudafgang.
Ved 35,7° elevation var rækningen 8.500 m.
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Torpedebåden BUHL anneret med 3 stk. 37mm patronkanon L/BO iH/30 i enkeltaffutage.
(Søværnets Taktik - og Våbenskole, faggruppe jjemkending).

Enkeltaffutage M/30, der oprindelig var beregnet til anvendelse i undervandsbåde, var en 3-aksial drejeskiveaffutage, der af en mand rettedes i højden ved hjælp af et højderetningshåndhjul og i siden ved skulderkrykker.
Ovenpå kappen fandtes den hydrauliske, progressive rekylbremse, der tillige virkede som fremløbsbremse, og ved siden af og til venstre for den
frembringerapparatet med 2 frembringerfjedre. På affu tagens højre side
fandtes et højderetnings-håndhjul for den stående skytte. Ved påvirkning af
et omskifter-håndtag kunne der skiftes mellem 2 forskellige drejehastigheder. På den forlængede højre tap på kappen var der anbragt en sigtearm,
hvortil skyttens krykker direkte var fastgjort. På sigtearmens underside
fandtes et håndgreb for skytten. Sigtearmen var i forbindelse med et parallelogram, hvorpå sigtekikkert og ringsigte var anbragt. På affutagens venstre side var der anbragt et sæde og fodhvilere for indstilleren af 3-akse.
Foran hans plads fandtes i skjoldet en jalousiudskæring, som viste tapaksens stilling i forhold til kimmingen. Ved hjælp af et h åndhjul kunne han
holde tapaksen vandret. Ved fodhvileren var fastgjort en kompensationsfjeder, der kompenserede for overvægten i affutagens højre side. Skjoldet var
delt i 2 dele, den højre der beskyttede skytten, og den venstre der beskyttede 3-akseindstilleren.
Dobbeltaffutage M/3!, der ligeledes var en drejeskiveaffutage, havde delt
højde- og sideretning. Særegent for det 3-aksiale arrangement ved denne
affu tage var, at hver kanon med sin kappe og gaffel drejede sig om sin ho-
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vedbolt, samtidig med at en tværopbygning bærende såvel højde- og sideretning som sigter drejede sig om sin egen vandrette centralbolt. 3-akse stabiliseringen udførtes manuelt ved hjælp af et h åndhjulspar, der var an bragt
på forkant af soklen, hvor der også fandtes et sæde for 3-akseindstilleren.
Foran hans plads var der anb ragt en sigtekikkert og en lib elle. Ved sigtning
mod kimmingen eller ved balancering af libellen kunne han med håndhju-
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lene holde tapakslerne vandret, idet håndhjulene gennem aksler og koniske tandhjul var i indgreb med en tandsektor, der svingede kanonerne samt
højde- og sideretningshåndhjul og sigter incl. den nævnte libelle om den 3.
akse i forhold til soklen og placementet. Den svingende del balanceredes
ved hjælp af en kontravægt. Højderetningsapparatet betjentes fra affutagens højre og sideretningsapparatet fra affutagens venstre side. Som sigtemidler anvendtes i søværnet reflekssigter M/37 af samme type som ved 40
mm rekylkanon L/60 M/37. Skudelementerne beregnedes af det af Zeiss
fabrikerede regneapparat og overførtes mekanisk til sigterne. Regneapparatet var placeret på affutagens venstre side. Det var forsynet med indstillinger for målets kurs, dykkevinkel. fart og afstand og virkede på samme måde
som Bofors regneapparat til 40 mm enkeltaffutage M/37. Forneden på den
drejelige sokkel var fastboltet en todelt platform med sæder for højde- og
for sideretter. Ved denne pjece bestod kanonbesætningen af 6-S mand.
Den 37 mm patronkanon L/SO M/30 var en overordentligt velskydende
kanon; men den kunne specielt hvad angik skudhastigheden ikke måle sig
med det automatiske 40 mm skyts. Armeringen af flådens enheder med 37
mm skytset var en nødløsning specielt for KRIEGER-klassens vedkommende, da det som senere beskrevet ikke lykkedes i 1946 at kontrahere 40
mm rekylkanoner L/60 M/37 i dobbeltaffutager fra Bofors til disse nye torpedobåde. At de 37 mm patronkanoner som luftværnsskyts måtte anses for
forældede, fremgår eksempelvis af Søartilleriets indstilling i december
1945 om godkendelse af kon trakt med A.B.Bofors om levering af 40 mm rekylkanon L/70 M/4S, hvori det anførtes, at torpedobådene af KRIEGERklassens armering bedømtes som lidet effektiv. Året efter overvejedes det
også at armere disse torpedobåde med 57 mm rekylkanoner fra Bofors;
men valget faldt på de hurtigskydende 40 mm rekylkanoner," I såvel minestrygerne af SØLØVEN-klassen som torpedobådene af KRIEGER-klassen
erstattedes de 37 mm patronkanoner i løbet af 1951-1952 af 40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/50, der modtoges som våbenhjælp fra USA. Dette
var i afventen af de 40 mm maskinkanoner M/4S, hvis levering fra Bofors
var blevet forsinket. I 1957 indstillede Søartilleriet, at 14 stk. 37 mm kanoner M/30, som de da benævntes, kasseredes."
40 mm rekylkanon L/60 M/37
Her i landet blev efter 05/05 19455 stk. af de oprindelige 7 stk. danske 40
mm rekylkanoner L/60 M/37 i enkeltaffutager (Bofors) genfundet, og l
stk. blev modtaget fra Sverige med bevogtningsfartøjet HAVKATTEN.
Endvidere kom søværnet i besiddelse af 4 stk. 40 mm rekylkanoner af tysk
oprindelse, hvoraf l stk. fra det hjembragte, havarerede artilleriskib
PEDER SKRAM.4fi
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Før udbruddet af den anden verdenskrig var der som omtalt i de to foregående kapitler hos A.B. Bofors bl.a. afgivet bestilling på 40 mm rekylkanoner i dobbeItaffutager til torpedob ådsprojekt 2/T-40 (den senere HUITFELDT-klasse) samt 6 stk. kanoner til Kystdefensionen og 2 stk. til den 4.
undervandsbåd af E-klassen. Dette skyts blev imidlertid aldrig leveret. Efter
befrielsen genoptoges forhandlinger med Bofors. I 1945 og 1946 var direktøren for Søartilleriet m.fl. i Sverige for at forhandle om kontrakter om levering af 40 mm rekylkanoner med ammunition m.m. ," og den 20/03 1946
fremlagde fabrikken følgende kontraktoplæg:
D 101: 5x2 stk. 40 mm L/60 i gyrostabiliserede dobbeItaffutager
med Bofors ildledelsesanlæg.
D 102: 14x2 stk. 40 mm L/60 i alm. håndrettede dobbeltaffutager
og 14 stk. korrektører.
D 103: 8 stk. 40 mm L/60 til en keltaffu tager.
Det i kontraktoplæg D 101 nævnte skyts var tiltænkt de 2 torpedobåde
HUITFELDT og WILLEMOES og det i kontraktoplæg D 102 nævnte de 6
under bygning værende torpedobåde af KRIEGER-kl.'~ For kontrakt D 101
påregnedes en pris på kr. 2.766.000. 1" I forbindelse med indsendelsen af
kontrakt D 102 til en samlet pris på kr. 9.302.000 gav Søartilleriet udtryk for
en vis usikkerhed med hensyn til, om de håndstabiliserede dobbeltaffutager med 40 mm rekylkanon L/60 var den rette løsning. Disse affutager
påregnedes bl.a. af valutamæssige grunde tilvirket ved Søartilleriet, der i
bedste fald ville kunne have 12 stk. klar i efteråret 1949 og i værste fald først
i efteråret 1951. Samtidig forel å der oplysninger om, at A.B.Bofors var i
færd med at udvikle en enmandsrettet 40 mm automatkanon med øget
skudhastighed (230-250 skud/min.). Terminen for denne udvikling var
imidlertid ikke kendt.?" Kontrakt D 103 omfattede 6+2 stk. 40 mm kanoner
uden affutager til Kystdefensionen og den 4. undervandsbåd af E-klassen
(HAVHESTEN), som påregnedes istandsat. Fremstilling af affutager til
dette skyts, der tidligere havde været kontraheret, men under krigen var
blevet beslaglagt af den svenske regering, var allerede før den 29/08 1943
påbegyndt ved Søartilleriet." Kontrakterne indsendtes til Marineministeriets godkendelse den 29/03 1946. IjuIi 1946 forlængede A.B.Bofors for
alle tre kontrakters vedkommende tilbuddenes gyldighedsperiode til september 1946 .'·~
I 1946 havde Søartilleriet også fremsat forslag om anskaffelse til hver af
fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN af 4 stk. 40 mm rekylkanoner i 2 stk . gyrostabiliserede dobbeltaffutager af samme type som de til
HUITFELDT og WILLEMOES planlagte." Der var imidlertid problemer
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med at skaffe den nødvendige indførselstilladelse (valuta) til gennemførelsen af alle disse anskaffelser," og det endte med, at ingen af de nævnte kontrakter om levering af 40 mm rekylkanon L/60 M/37 blev indgået, idet en
repræsentant for Søartilleriet i marts 1947 i Bofors blev orienteret om, at
man der var i færd med at udvikle den nye, hurtigskydende, rnaskin- og
fjernstyrede 40 mm L/70.":·
De få 40 mm rekylkanoner, der var til rådighed de første år efter krigen,
anvendtes i torpedobådene af HUITFELDT-klassen og i fregatterne af
HOLGER DANSKE-klassen samt til undervisningsbrug. I 1946 armeredes
HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN hver med l stk. 40 mm rekylkanon L/60 M/37 på luftværnsbroen agter, hvor der ved overtagelsen havde
været placeret l stk. 2 pdr. pom-pom i enkeltaffutage, medens torpedobådene WILLEMOES og HUITFELDT i 1947 hver armeredes med l stk. placeret foran for broen og l stk. på overbygningen agter. Ijanuar 1950 installeredes forsøgsvis l stk. i motortorpedobåden T 57 (senere navngivet
JAGTFALKEN), og i 1951 omarmeredes fregatterne og de 2 torpedobåde
af HUITFELDT-klassen, der nu benævntes kystjagere, hver med 3 stk. 40
mm skyts af amerikansk oprindelse modtaget som våbenhjælp.
Britisk 10,2 cm patronkanon
I dette afsnit om flådens luftværnsskyts i de første efterkrigsår skal også
medtages de 4 inch Quick Firing Guns Mark XIX in High Angle /Low
Angle Mark XXIII Mountings, som ved overtagelsen i 1945 udgjorde
hovedarmeringen i fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN,
da disse pjecer med deres højderetningsfrihed _10 0 - +60 0 samt ringsigter og
ammunition forsynet med tidsbrandrør m å betegnes som enhedsskyts.
Denne skytstypes danske benævnelse var 10,2 cm patronkanon L/42 M/42
og fra 1952 102 mm kanon M/42 LvSa. Den beskrives af den britiske historiker NJM.Campbell som "a low-velocity gun firing fixed ammunition, intended primarily against surfaced submarines and built with monobloc barrel and shrunk-on breech ring with horizontal sliding block. In all 2023
guns were made incIuding 1006 in Canada and 219 in Australia. It was
mounted in many RIVER-cIass frigates, CASTLE and some FLOWER-cIass
corvettes e.t.c.'?"
Kanonens riflede løb var forsynet med 32 højresnoede riffelgange med
ensformig snoning svarende til en stigning på 30 kalibre. Den vandrette
kilemekanisme havde udtræk til højre. Mekanismen åbned es og lukkedes
ved hjælp af en manøvrearm. Ved påvirkning af affutagens aftrækkergreb
overførtes bevægelsen gennem et stangsystem til kanonens mekaniske slagmekanisme (slagdorn). Begyndelseshastigheden var kun ca. 390 m /sek.
Der anvendtes enhedspatron med en brisantgranat med sprængladning af
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Britisk 4 in rh Quick Filing GUl1 il! High Angle/Loui Angle Mark XXlIllvJOlll1/il1g benævn t 10,2
patronkanon L/42 M/42 hjemkomme! med HOLGER DANSKJo..'-liIasse[ngatteme.
(Ti'gJlt'/ af Kirs/1'I1 Yde-Andersen , 7/V1).

CIII

trotyl eller en lysgranat med lyslegeme med brændetid ca. 1 minut. Til brisantgranaten a nve nd tes perkussionsbrandrør 230 eller tidsbrandrør 400
med maksimal tempering 7 sekunder. Til lysgranaten anvendtes tidsbrandrør 198 med maksimal tempering 55 sekunder. Skudhastigh eden var 12-15
skud/min . Rækningen var ved elevation 30 ° ca. 8.000 m.
Den 10,2 cm affutage M/42 var en drejeskiveaffutage. Til kappens underside var fastboltet en højderetningstandbue og bagtil anbragt en kontravægt. Den hydrauliske, progressive rekylbremse var sammenbygget med et
fjederfrembringerapparat anbragt på oversiden af kappen. På denne fandtes endvidere beslag til sigtet. Raperten bestod af to lodrette, indbyrdes forbundne vanger opbygget fra en drejeskive. Til raperten var der fastgjort
skjold, platform og sæde. Højderetningsapparatet betjentes ved højderetningshåndhjulet på kanonens venstre side, hvor højderetteren /skytten var
placeret stående på platformen. Sideretningsapparatet betjentes fra kanonen højre side, hvor sideretteren ligeledes var placeret stående. Aftræk udførtes ved hjælp af et aftrækkergreb anbragt på venstre vange. Bagtil var der
på højre side og lidt bag kanon ens bagende en forhøjet platform hvor mekanismemanden stod. Sigtemidlerne var dels sigtekikkerter til skydning
mod sømål, dels ringsigter til skydning mod luftmål. Ved højdesigtet fandtes et opsatshåndhjul og et sideforskydningshåndhjul , som betjentes af opsatsmanden , der var placeret på sæde på kanonens venstre side. På nogle
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affutager var der udvendig på hver side af skjoldet placeret styr for 3 stk. 51
mm lysraketter. Kanonbesætningen bestod af 7 mand samt personel til
ammunitionens transport og evt. 2 raketfolk.
1 fregatterne var de 2 kanoner anbragt i diametralplanet på overbygningen for og agter. Der fandtes ikke specielt ildledelsesmateriel til 10,2 cm
batteriet. I 1948 omarmeredes fregatterne, idet NIELS EBBESENs 10,2 cm
patronkanoner i maj som ovenfor anført erstattedes af 2 stk. 12,7 cm
patronkanoner L/45 M/34. En tilsvarende udskiftning fandt sted i HOLGER DANSKE i november samme år," 1 efteråret 1949 overvejedes det at
klargøre de 2 stk. 10,2 cm patronkanoner L/42 M/42 fra HOLGER DANSKE til ekspeditionsskibet GALATHEA (tidligere britisk sloop LEITH),
som var købt af den danske marine." Dette gennemførtes imidlertid ikke.
GALATHEA armeredes i stedet med 3 stk. gamle 57 mm patronkanoner.
Korvetten THETIS, der nu benævntes fregat, var fra 1952 armeret med 1
stk. 102 mm kanon M/42 LvSa, som denne pjece betegnedes fra dette år,"
1 1959 ændredes armeringen i fregatten THETIS, idet den 102 mm kanon
udskiftedes med 1 stk. 75 mm kanon M/40 Sa." De 102 mm kanoner M/42
anvendtes ikke derefter. Alle 4 stk. realiseredes i 1960 i henhold til Søartilleriets indstilling.

5. Ældre sm åkalibret dansk skyts
Foruden de ovenfor nævnte danske kanoner genfandtes også efter befrielsen i 1945 følgende skyts:"!
1945 benævn t:
37 mm patron kanon L/38
4
1
47 mm patronkanon L/44
47 mm patronkanon L/50
:
10
57 mm antiluftfartøjskanon L/30
22
57 mm antiluftfartøjskanon L/44............................................... 6
57 mm patronkanon L/44
17
En del af dette skyts var i en sådan forfatning, at det måtte kasseres.
Bevogtningsfartøjet HAVKATfEN, der var hjemkommet fra Sverige, og bevogtningsfartøjet NARHVALEN, der i 1945 lå urørt ved Holmen, var hver
armeret med 1 stk. 57 mm antiluftfartøjskanon L/30, som i NARHVALEN
endnu var i brug i 1949. 2 stk. 37 mm patronkanon L/38, som fra 1952 benævntes 37 mm kanon M/84 Sa eller Sa M/06 afhængig af, om kanonen
var placeret i rekylfri eller rekylerende affutage, var om bord i Grønlands
kommandos kuttere til 1954, da kutterne blev omarmeret med 20 mm maskinkanon L/42 LvSa M/52 (Oerlikon). 2 stk . 57 mm antiluftfartøjskano-
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Salutkanoner M /69/}(i Bal/nid SIXTUS. (F% : Htdg'! Abralutmson, TM) .

ner L/44, fra 1952 benævnt 57 mm kanon M/S5 LvSa M/I5, opstilledes
ved Kongsøre og benyttedes til skytteprøveskydning. Ekspeditionsskibet
GALATHEA, der indgik i flådens tal 1949-1954, armeredes med 3 stk. 57
mm patron kanon L/44. Endvidere overdroges i løbet af årene 1950-1975
57 mm skyts til Island til armering af inspektionsskibe.
En del af disse kanoner fandt også anvendelse som salutkanoner i flådens
større skibe, f.eks. fregatterne af HOLGER DANSKE-klassen og korvetten
THETIS. En overgang var der også på marinestation Grønnedal opstillet 2
stk. Først i 1969-1970 afløstes de sidste af disse kanoner af en ved Søartilleriet
konstrueret salutkanon baseret på dele af 40 mm maskinkanon M /36."~
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4011/11/ l'ekylkal1ol1 L/70 M/48jJii Boforsfabrikken. (SAAB BoJors Support A.B.).
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6. Indførelse af ny hurtigskydende Bofors 40 mm rekylkanon
Udvikling af 40 mm Tekyllwnon L/70
Allerede i 1944 var det med fremkomsten af jetfly blevet klart for A.B.
Bofors, at 40 mm kanonsystemet måtte udvikles betydeligt for at kunne
virke effektivt mod denne nye trussel." Det var i første omgang den svenske
marine, der havde udtrykt ønske om at få et effektivt våben til bekæmpelse
af luftangreb mod eget skib." For at kunne bekæmpe fly på afstande ud til
4000 m satsede Bofors på en 40 mm kanon med en skudhastighed på 240
skud/min., hvilket var det dobbelte af, hvad der kunne opnås med den 40
mm L/60 M/37, samt en begyndelseshastighed på 1000 skud/min. og forbedret ammunition. Pjecen skulle være niaskinrettet og skulle kunne fjernrettes med stor nøjagtighed fra et ildledelsesanlæg. Der krævedes en sideretningshastighed på 90 °/ sek. og en højderetningshastighed p å 45 °/ sek., i
begge tilfælde med en acceleration på 140 °/ sek.2 . I marts 1947 blev Søartillerie t af Bofors som nævnt orienteret om, at man der var i færd med at
udvikle den nye 40 mm L/70. Skydning med en prototypepjece kom for alvor i gang ved Bofors i 1947. 1i:' I januar 1948 orienterede Søartilleriet
Orlogsværftet om den under konstruktion værende nye kanon, som man,
når nærmere oplysninger forel å, havde til hensigt at foresl å anskaffet i stedet for de bl.a. til torpedobådene af HUITFELDT- og KRlEGER-klasserne
bestemte 40 mm rekylkanoner L/60 M/37 i dobbeltaffutager, der af valutamæssige årsager endnu ikke var kontraheret." I sommeren 1948 gennemførtes ved Bofors yderligere prøveskydninger med godt resultat. Et år senere var de første maskirirettede skibsaffutager fremstillet, og en marineprøvepjece monteredes om bord i den svenske jager OLAND for Søpl"øver i
andet halvår af 1949.';7
Indførelse af 40 mm Tek).lIwnon L/70 i søværnet
Den 17/01 1949 indgik Søartilleriet kontrakt (D 101) med A.B. Bofors om
levering af 60 stk. komplette 40 mm marineautomatkanoner M/48 med 60
reservepiber, 64.000 komplette skud, uddannelses- og øvelsesmateriel, dele
til øvelsesammunition m.m . for ca. danske kr. 13.833.000 med et betalingsforløb fra januar 1949 til juni 1952. Leveringstiden var i denne kontrakt
fastsat til 5 pjecer pr. måned regnet fra den 01 /07 1951."11
I betragtning af den 3 år lange leveringstid sonderede Søartilleriet i 1948
mulighederne for som en midlertidig afhjælpning af manglen på effektivt
luftværnsskyts i flåden at låne indtil 30 stk. ældre 40 mm pjecer fra den
svenske marine." Ligeledes undersøgtes mulighederne for fra England
som "surplus" at skaffe et antal maskirirettede 20 mm Twin Mountings Mark
V af samme type, som var hjemkommet med fregatterne af HOLGER DAN-
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SKE-klassen. Disse affutager kunne ogs å anvendes til 40 mm kanoner,"
Med Danmarks tiltrædelse åre t efter af Atlantpagten opstod imidlertid muligheden for våbenhjælp, og fra 1950 modtog søværnet fra USA et stort antal 40 mm rekylkanoner L/60, som bl.a. anvendtes som midlertidig armering i de enheder, der var planlagt udstyret med 40 mm M/48.
Ovennævnte kontrakt revideredes og erstattedes af en ny kontrakt af
05 /07 1951, efter at nærmere retningslinier for installation, reservedele,
undervisningsmateriel og ammunition m.m. forel å . Ved denne kontrakt
forblev kontraktsum og leveringstider uændrede." Den 06/07 1951 blev
der indgået kontrakt (D 104) om levering af yderligere 4 pjecer (2 stk. til
den nye minelægger LANGELAND og 2 stk. som reserve) til levering i oktober 1954. De i alt 64 kanoner var tiltænkt følgende enheder:
2 fregatter, HOLGER DANSKE-kl.
2 torpedobåde, HUITFELDT-kl.
6 torpedobåde, KRIEGER-kl.
4 minestrygere, SØLØVEN-kl.
Depotskibet ÆGIR
Motortorpedobåde....................................... ........... .................
Minelæggeren LINDORMEN......... ....................... ..................
Minelæggeren LANGE LAND
Artilleriskolen Sjællands Odde................................................
Artillerihallen .
I alt:

8
6
18
8
6
12
2
2
1

-l
64

I 1952 ændredes pjecens betegnelse fra 40 mm rekylkanon L/70 M/48 til
40 mm maskinkanon M/48 LvSa (luftværnsskibsaffutage). I september
1952 blev der indgået yderligere 2 kontrakter (D. 107 og D.108) vedrørende
levering af henholdsvis 7 stk. og 8 stk. 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa
bl.a. til 6 motortorpedobåde af FLYVEFIS KEN-klassen (off shore ordre) til
levering i 1956.
I produktionsfasen indtraf imidlertid betydelige forsinkelser, der dels
skyldtes konstruktionsforbedringer baseret på forsøgene i den svenske jager OLAND, dels forskellige tekniske detailkrav, der efterhånden opstod til
de danske pjecer, som skulle installeres i vidt forskellige skibstyper af dansk,
tysk, engelsk og amerikansk oprindelse, og dels svigtende leverancer fra underleverandører og mangel på arbejdskraft hos Bofors. Heller ikke over for
den svenske og den hollandske marine, som havde indgået kontrakter med
A.B. Bofors før Søartilleriet, havde leveringstiderne kunnet overholdes.
Den 23/12 1953 foreslog A.B. Bofors §2 i kontrakt D 101 ændret, således at
leveringen gennemførtes med 7 pjecer med reservepiber, 64.0000 skud og

Indførelse af ny hurtigskydende Bofors 40 mm rekylkanon

665

4011I11I /7'hyl/mllon L/70 j\tl/48 i /0I1J1!(/oMd af SØLØl'EN-ldassPll. (Orlogsmuseet).

12.000 ladet-ammet- m.m. inden udgangen af 1953 og det resterende materiel successivt i løbet af 1954.7:1 Fra dansk side accepteredes den foreslåede
kontraktændring i maj 1954. l forbindelse hermed bestemte Søværnskommandoen, at der under førstkommende større eftersyn i flådens skibe
skulle foretages de nødvendige kabeltræk og sådanne installationsarbejder,
der ikke viIle berøre det ombordværende skyts, men til sin tid fremme udskiftningen af de håndrettede 40 mm maskinkanoner M/36 med 40 mm
maskinkanoner M/48. 7 1
De første 40 mm maskinkanoner M/48 ankom til Danmark i oktober
1953, og det bestemtes, at de skulle fordeles som følger:
l stk.
3 stk.
l stk.
l stk.
l stk.

i motortorpedobåden HØGEN (forsøgsinstallation)
i patruljebåden BUHL
i artiIIerihallen (oprindelig tiltænkt LINDORMEN)
på SøartiIIeriets værksted (oprindelig tiltænkt LINDORMEN)
på Artilleriskolen Sjællands Odde."

I december 1954 var der leveret 21 stk., og i september 1955 var de første
64 ved A.B. Bofors bestilte pjecer modtaget. Installation af dette skyts iværksattes umiddelbart, og i første halvdel af 1954 afholdtes på Artilleriskolen
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Sjællands Odde kursus for officerer og andre befalingsmænd, og i august
gennemførtes artilleriskole for mobiliseringsbesætninger dels på Artilleriskolen Sjællands Odde, dels i en patruljebåd afKRIEGER-klassen. I oktober
1954 afholdtes omskolingskursus for 11 befalingsmænd og mather," Den
40 mm maskinkanon M/48 LvSa kan således siges at have været operativ i
flåden fra 1954. Den opfyldte i fuldt mål forventningerne og viste sig at
være en vel funktionerende kanon .
Kanonens konstrukt ion ogfunktionering
De første 64 kanoner nummereredes 501-564. Disse løb havde riffelgange
med konstant stigning svarende til 27 kalibre. De sidste 15 stk. nummereredes 565-579. Disse løb havde voksende snoning svarende til en stigning aftagende fra 45 til 27 kalibre ved mundingen. Med henblik på at opnå stor
skudhastighed (ca. 250 skud/min.) var kanonen konstrueret således, at patrontilbringningen foregik i to tempi; herved opnåedes, at en patron allerede under kanonens rekyl, og før det tomme hylster blev kastet ud, blev
ført ned på den drejelige ladeskål. Der ladedes med patroner i knipper a 4
stk. Princippet for kanonens funktionering var, at skuddet affyredes, når patronen var sat an og kilen lukket. Under rekylen ville ladeskålen blive drejet
op, kilen blive åbn et og næste patron blive ført ned mod ladeskålen. Under
den sidste del af rekylen ville det tomme hylster blive kastet ud, medens
den næste patron kom ned på ladeskålen, der derpå ville blive drejet ned i
ladestilling. Ved fremløbets begyndelse ville næste patron blive sat an, og
under fremløbet ville kilen, inden den bevægelige del var helt fremme,
blive lukket, hvorefter affyring ville finde sted. I 1969 anskaffedes fra Bofors
ombygningssæt til forøget skudhastighed. Der kunne derefter opnås ca.
300 skud/min.
Affutagerne
Affutagerne var forsynet med elektro-hydraulisk drivmaskineri med en retningshastighed i siden på 90°/sek. og i højden på 45 °/ sek. Kanonen kunne
imaskinretning fjernrettes fra en sigtesøjle eller et ildledelsesanlæg eller
lokalrettes ved hjælp af en styresøjle på affutagens venstre side. Endvidere
kunne den som reserve håndrettes ved hjælp af højderetningshåndtag på
venstre og sideretningshåndtag på højre side. Aftræk kunne foretages som
fjernaftræk fra sigtesøjle eller ildledelsesanlæg eller som lokalaftræk ved
hjælp af et affyringsgreb på styresøjlen. Under håndretning anvendtes et
fodaftræk ved højderetterens plads på venstre side af kanonen.
De til motortorpedobåde og bevogtningsfartøjer anskaffede affutager
havde lave sokler og skjolde af letmetal (25 stk.), øvrige affutager (54 stk.)
havde høje sokler og skjolde af stål. Affutagerne til bevogtningsfartøjerne af
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S/lyd Iling med 4011/1/1 mkyl/mlloll L/iO M/48 fra torpedobåd af HUn7;'ji!JJT-klassel1.
(Souærnrts Takti/l og Våbenskole. faggn.1jJjJl'[jemkending),
o

DAPHNE-klassen og korvetterne af TRITON-klassen besluttedes i 1961 ombygget til vekselstrøm." Det samme skete senere med affutagerne til torpedobådene af SØLØVEN-klassen og fregatterne af PEDER SKRAM-klassen . 15 affutager til sidstnævnte 2 klasser forsynedes endvidere ved Bofors
foranstaltning med glasfiberkupler i stedet for skjolde. Kanonbesætningen
var på 5-6 mand, idet der krævedes 2 ladere. Største rækning var 12.600 m.

Gyro- ogringsigter
Som sigtemidler anvendtes på kanonerne det britiske gyrosigte M/54
(Gyro Gun Sight Type 6 Mark 2), alternativt ringsigter. I 1952 bestiltes hos
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Sigtesøjle M /51.
(Tegnet af Kirsten
Yde-Andersen, TAI).

admiralitetet i Storbritannien 75 stk. gyrosigter af nævnte type med 40 mm
M/48 ballistik. Disse sigter var forsynet med et transparen t sigtespejl, i hvilket skytten med venstre øje så et lysende sigtemærke, der angav i hvilken
retning kanonen pegede, og med højre øje et lysende sigte mærke, der bevægedes af sigtets gyro og angav sigtelinien til målet. Under målfølgning
beregnede gyrosigtet kontinurt forspringsvinklen ved hjælp af en el-drevet
gyro, hvis udslag var en funktion af kanons drejningshastighed i højden og
siden. I løbet af 1960erne afløstes dette gyrosigte på kanonerne af ringsigte.
På de simple, enmandsrettede sigtesøjler M/51 anvendtes det amerikansk
konstruerede gyrosigte M/51 (Gyro Gun Sight Mark 14), som arbejdede ef-
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ter samme princip, idet det dog havde 2 gyroer for henholdvis højde- og sidebevægelse . Fra 1968 afløstes det i torpedobådene og bevogtningsfartøjerne af spejlreflekssigter M/68 af type NIFE SRS-5 fremstillet af Svenska
Ackumulator A.BJungner, Stockholm."
Ammunition
I 1960 foretoges en udskiftning af al udlevel-et 40 mm L/70 ammunition,
idet der var anskaffet en beholdning af ny ammunitionstype, som var forsynet med brandrør med ca. 200 m banesikring, autodestruktion efter 8,5
sek., tracer med mørk affyring, sprængladning af hexotonal, der gav øget
sprængvirkning, mindre slidende krudt og en begyndelseshastighed på
1005 m Zsek."
Det havde under den anden verdenskrig ikke vist sig muligt at konstruere
radobrandrør til granater af mindre kaliber end 76 mm (3 inch). I
1960erne, hvor der var sket en betydelig udvikling p å det elektroniske område, vurderede Philipsfabrikken og A.B. Bofors, at det burde være muligt
ved hjælp af transistorer og integrerede kredsløb samt en meget kompakt
batterikonstruktion at reducere et radobrandrørs størrelse. I 1970 besluttedes det med støtte fra den svenske marine at udvikle et 40 mm radobrandrør. Under videreudvikling af 40 mm ammunitionen producerede Bofors
brisantgranater, del- med henblik på at opnå størst mulig virkning mod luftmål var prefragmenteret og forsynet med et stort antal tungtmetalkugler
samt udstyret med radobrandrør," Sådanne brandrør produceredes også af
andre våbenfabrikker, f.eks. det franske firma Thomson eSF. I 1970erne
anskaffede Søværnets Materielkommando radobrandrør til 40 mm maskinkanon M/48.
37 års tjeneste i flåden
I løbet af 1954-1955 installeredes ialt 33 stk. 40 mm maskinkanoner M/48.
I 1955-1957 modtoges som våbenhjælp fra USA de 4 korvetter af TRITONklassen, der var bygget i Italien. De leveredes hver med l stk. dobbeltpjece
benævnt 40 mm maskinkanon M/48 LvSa2 M/55. Kanonerne var af Bofors
konstruktion og fabrikeret på licens i Italien. Affutagerne var konstrueret i
Italien. Det samlede antal 40 mm maskinkanoner M/48 kom derved op p å
87 stk. I 1957 var foruden de 4 italienske dobbeltaffutager 48 pjecer og medio 195864 pjecer installeret." De italienske dobbeltaffutager voldte imidlertid tekniske vanskeligheder og erstattedes, ogs å af vægtmæssige grunde,
i korvetterne i løbet af 1960erne af 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa af
den eksisterende beholdning. De sidste enheder, som armeredes med 40
mm maskinkanon M/48 LvSa var de 2 nye fregatter, PEDER SKRAM og
HERLUF TROLLE, der i 1967-1968 hver udstyredes med 4 stk.
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40 mm maskinkanon. k I/ 48 LvSa i fregatten PEDERSKRAJ'vI. (Foto: Thor B. Nielsen) .

Fra 1968 anvendtes de 40 mm maskinkanoner M /48 som følger:

Depotskibet HJÆLPEREN..
Korvetter afTRITON-kl.....................
Fregatter af PEDER SKRAM-kl.
Minelæggeren LANGELAND
Torpedobåde af FLIVEFISKEN-kl.
Torpedobåde af SØLØVEN-kl.
Torpedobåde afFALKEN-kl.
Bevogtningsfartøjer af DAPHNE-kl. .
I alt:

1968
2
4
8
2
6
12
4

1975

1982

1990

3
8
2

8
2

8

12
4

12

12

-.J!

-.J!

~

~

47

38

28

26

Den 40 mm maskinkanon M /48 LvSa fik, som det vil fremgå af det ovenstående, en bred anvendelse og en lang levetid som nærluftværnsskyts i flåden. De sidste 40 mm M /48 udgik i 1990-1991 med fregatterne af PEDER
SKRAM-klassen og torpedobådene af SØLØVEN-klassen samt de sidste 3
bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen. Denne kanon opnåede således at
have været i operativ brug i 37 år, og den gjorde med de beskrevne forbedringer til det sidste god fyldest.
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7. Øvelsesmateriel
Der blev i de første efterkrigsår, hvo,"der ikke rådedes over radarmateriel til
artilleribrug, fortsat lagt stor vægt på uddannelsen af afstandsobservatorer.
For at opnå en effektiv kontrol af den optiske afstandsmåling specielt mod
luftrnål under uddannelsen af afstandsobservatorerne anskaffedes i 1948
fra firmaet Contraves i Schweiz et verografanlæg. Det bestod af to teodolitter, et registreringsapparat og et udregningsapparat og tillod samtidig kontrol af målingen fra 4 afstandsmålere. Verografen opstilledes med hovedanlæg og en teodolit på afstandsobservatorstationen på Luftmarinestationen
p å Margretheholm og med den anden teodolit på Prøvestenen. Anlægget
var endeligt på plads i foråret 1949.H~
I 1948 indkøbtes ogs å fra Contraves en stereornat til kontrol af øvelsesskydning med temperede granater mod luftrnål. Anlægget, der anvendtes
til optisk måling af sprængskyernes beliggenhed i forhold til m ålet, bestod
af to teodolitter, et regneapparat, en komparator og et observationsanlæg
til spejlskydning. Anlægget leveredes i december 1948 , men kunne først opstilles efter etableringen af Artilleriskolen Sjællands Odde."

8. Situationen i 1949
I 1949 bestod flåden af følgende egentlige krigsskibe og større skibe til
særligt brug:
2 fregatter af HOLGER DANSKE-k!.
2 torpedobåde af HUITFELDT-kl.
6 torpedobåde af KRIEGER-kl.
10 motortorpedobåde af T 51-kl. (senere GLENTEN-kl.)
3 undervandsbåde af U-kl.
3 minelæggere (LINDORMEN og 2 af LOUGEN-kl.)
4 minestrygere af SØLØVEN-kl.
9 minestrygere af MS-kl.
15 minestrygere af MR-kl.
2 inspektionsskibe (THETIS og VITUS BERING)
~ opmålingsskibe (HEJMDAL og FREJA)
I alt: 58
Hertil kom et stort antal kuttere og andre mindre fartøjer. Alt i alt en ganske anseelig flådestyrke i betragtning af, at søværnet i maj 1945 bogstavelig
talt måtte påbegynde genopbygningen fra bar bund. I artilleristisk henseende var denne styrke imidlertid behæftet med mangler. Dette gjaldt især
luftforsvaret og evnen til om natten og i usigtbart vejr at bekæmpe sømål.
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Der var en udbredt mangel på luftværnsskyts af større kaliber end det 20
mm, som var ganske utilstrækkeligt overfor den da eksisterende lufttrussel.
De få 40 mm pjecer, der var til rådighed var h åndrettede. De større skibes
hovedarmering kunne kun anvendes overfor sømål, og der savnedes ildledelsesmateriel med tilhørende artilleriradarsystemer, som kunne muliggøre blindskydning mod såvel sømål som luftrnål. Endvidere vanskeliggjorde de mange forskellige kalibre og kanon typer, hvoraf en del måtte be tragtes som forældede, både uddannelsen og forsynings- og vedligeholdelsestjenesten." Kontrakten med A.B.Bofors januar 1949 om levering af 60
stk. hurtigskydende, maskinrettede 40 mm rekylkanoner L/70 var derfor et
meget vigtigt skridt, der ville muliggøre en ensartet armering af flåden med
et effektivt, helt moderne nærluftværnsvåben. At dette blev gennemført
skyldtes ikke mindst Søartilleriets fremsynede direktør, kommandør
HJ.Rasmussen.

9. Oversigt overdet i årene 1945-1949 i flåden indførte skyts
På næste side gives en skematisk oversigt over dette skyts.
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17. KAPITEL. VIDERE UDVIKLING MED NATO-HJÆLP 1950-1970

1. Søværnet efter tilslutningen til NATO
Alliancemedlemskab og nyeforsvarslove
Den danske undertegnelse af Den Nordatlantiske Traktat i april 1949 og
denne traktats ikraftræden i august samme år betød en radikal ændring af
dansk sikkerheds- og forsvarspolitik og skabte et nyt grundlag for dansk forsvar. Medlemskabet af NATO lovede godt for forsvarets fremtid. Det fik virkelig mening, og det kunne også forventes at få indhold. Dels måtte det antages, at det danske bidrag til det fælles forsvar ville blive forpligtende, dels
skabte alliancemedlemskabet mulighed for hjælp udefra. I oktober 1949
vedtoges i USA en lov om våbenhjælp, som skulle få stor betydning for
søværnet i de følgende år. Med den afklarede sikkerhedspolitiske situation
vedtoges herhjemme i maj 1950 en forsvarslov, der medførte store organisatoriske ændringer, såsom etablering af det fælles Forsvarsministerium og
oprettelse af forsvarschefsembedet. Denne lov fulgtes i 1951 af en lov om
værnenes sammensætning m.m. Indtil da havde søværnsloven af 1937 suppleret med bemyndigelseslove dannet grundlaget for søværnets virksomhed. For de midler, der i medfør af forsvarslovene stilledes til rådighed for
søværnet, erhvervedes yderligere et antal motortorpedobåde af tysk oprin-

Fregatten ESBERN SNARE (Søværnets Taktik- ogVåbenskole, faggruppe fjernkending) .
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Motortorpedobåden FLYlfEFISKEN . (Søværn ets Tak/ik- og Våbenskole; f aggrnppe fjernk ending).

delse, således at det lykkedes at komme op på i alt 18 både. Der blev bevilliget midler til projektering og bygning af 3 undervandsbåde (projekt VB
51). Da et projekt til en ny kystjager (projekt KJ 52) af økonomiske grunde
måtte opgives, opnåedes en aftale med Storbritannien om lån af 3 eskortejagere af HUNT II-klassen (1.560 t), som fik navnene ESBERN SNARE,
VALDEMAR SEJR og ROLF KRAKE. Et meget væsentligt tilskud til søværnets fortsatte genopbygning blev ydet som våben hj ælp på grundlag af en
amerikansk-dansk aftale herom. Denne våben hj ælp omfattede i 1953 depotskibet HJÆLPEREN (ca . 1.160 t), i 19542 minelæggere af BESKYITEREN-klassen (1.150 t) , i 1955-1957 4 korvetter af TRITON-klassen (ca . 875
t) oprindelig opført på våbenhjælpsprogrammet som Patrol Craft Escort, i
1954-1955 6 motortorpedobåde af FLWEFISKEN-klassen (ca. 130 t) og i
1955-19568 minestrygere af AAR0SUND-klassen (375 t).
Endvidere omfattede våbenhjælpsprogrammet (MDAP) et betydeligt
kvantum våbenmateriel m.m. til flåden og til Kystbefæstningen. For skibsartilleriets vedkommende drejede det sig hovedsageligt om 20 mm , 40 mm
og 76 mm skyts med tilhørende ammunition samt sigtesøjler med gyrosigter, for kystbefæstningens og øvrige landinstallationers vedkommende omfattede våbenhjælpen bl.a. 2x60 stk. 40 mm kanoner M/36 i dobbeltaffutager og 104 stk. i feltaffutager med tilhørende ildledelses- og sigte materiel.
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Cheffor Soartilleriet og Søværnets
Artilleriinspektør kommandot; senerekontreadmiral SJ Valentiner: (Marinens Bibliotek).

Søartilleriets udvikling

Ved forsvarsloven af 1951 ændredes stillingen som direktør for Søartilleriet
til dobbeltstillingen, chef for Søartilleriet og Søværnets Artilleriinspektør. l
sidstnævnte egenskab blev han medlem af Søværnskommandoen. Artilleriinspektørens ansvarsområde omfattede artilleriets betjening og anvendelse, uddannelses- og inspektionsvirksomhed samt medvirken ved artilleripersonellets bedømmelse og rådgivning med hensyn til dets anvendelse.
Kommandør HJ.Rasmussen sad fremdeles i chefstolen til 1958, da han efter 13 krævende år afløstes af kommandør SJ. Valentiner. 11950 var orlogskaptajn K.O.Knudsen tiltrådt som chef for materielsektionen og orlogskaptajn A.Helms som chef for skydesektionen afløst af materielmester l
J.K.Olsen. 1 Han afløstes året efter af orlogskaptajn E.C.Franch Petersen/
der i 1953 i denne stilling efterfulgtes af orlogskaptajn E.Lennholm.:1
Det nye materiel stillede store krav til Søartilleriet både på det uddannelsesmæssige og på det tekniske område. Allerede i årene før den anden verdenskrig havde Søartilleriet udarbejdet planer for en egentlig luftværnsskydeskole; men først i 1948 indstilledes om oprettelsen af en sådan på den
yderste spids af Sjællands Odde, Gniben, hvor skydemulighederne var ideelle, og hvor der efter den tyske besættelse fandtes en baraklejr samt en-
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Artilleriskolen Sjællands Odde. (Søv ærn ets Taktik- og Våbens/w/e) .

kelte kanonplacementer, der skønnedes anvendelige. Sagen stilledes imidlertid i bero, indtil en ny forsvarslov forel å, og først i maj 1951 opnåedes bemyndigelse til at iværksætte projektet. Det første arbejde gik ud på at skaffe
skydemuligheder for det på den amerikanske våbenhjælp modtagne 40
mm skyts til Kystbefæstningen , og den 03 /09 samme år faldt det første
skud. Uddannelsen foregik den følgende vinter og for året 1952 under meget primitive forhold; men allerede i løbet af sommeren kunne 4 nye kasernebygninger tages i brug. l de efterfølgende år fortsattes udbygningen af
såvel batterilinien som øvrige undervisningsfaciliteter og kaserneanlæg. Søværnets Artilleriskole Sjællands Odde hejste kommando den 01 /03 1953.
Alt det nye artillerimateriel til flåden og Kystbefæstningen medførte også,
at der på Holmen var behov for en udvidelse af undervisningsmulighederne og oprettelse af en egentlig artilleriskole. Den meget benyttede artillerihal på Frederiksholm slog ikke mere til. Derfor oprettedes i 1957
Søværnets Artilleriskole Holmen omfattende en artillerihal i hangar H på
Margretheholm og den hidtidige artillerihal på Frederiksholm samt afstandsobservatorinstallationerne på Lynetten. ' Denne skole varetog den
grundlæggende artilleriuddannelse, medens Artilleriskole Sjællands Odde
havde til opgave såvel at give den første grundlæggende skydeuddannelse,
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som også at afholde vedligeholdelsesskydninger for kanonbesætninger fra
de kystbefæstningsværker, hvorfra skydning ikke kunne gennemføres i
fredstid, samt bistå ved Søartilleriets forsøgsvirksomhed m.m. Blandt denne
skoles uddannelsesmateriel skal specielt fremhæves de små, fjernstyrede
førerløse luftfartøjer, droner, der ved Gniben fra 1953 anvendtes og fortsat
anvendes som realistiske mål for sigte- og skydeøvelser. Artillerihallens
lokaler på Frederiksholm indrettedes som værkstedsskole for artillerikonstabler af teknikerlinien efter indførelsen i 1960 af konstabelordningen.
Med det meget nye artillerimateriel til flåden og Kystbefæstningen øgedes også kravene til Søartilleriets klargørings-, installations- og eftersynskapacitet. I 1957 samledes konstruktions og værkstedsvirksomheden ved Søartilleriet i en teknisk afdeling med afdelingsingeniør S.Simonsen som
chef. Endvidere oprettedes søværnets eksplosivstofstilsyn."
I åren e 1958-1961 opførtes på Arsenaløens østlige del nye værkstedsbygninger m.m. bl.a. til afløsning af det gamle kanonhus på Dokøen, og i 1959
godkendte Søværnskommandoen en ny organisationsplan for Søartilleriet,
som gradvis iværksattes." I materielrnæssig henseende var Søartilleriets ressort fremdeles kanoner, ildledelsesmateriel undtagen radaranlæg, sø- og
luftrnålsmissiler, fodfolksvåben, tågemateriel , optisk materiel til artilleribrug samt eksplosivstoffer og ammunition til de nævnte våben. Søartilleriet
opdeltes i 4 afdelinger:
Inspektionsafdeling med
skydesektion,
materielsektion
kon trolsektion.
Teknisk afdeling med
konstruktionssektion
værkstedssektion
eksplosivstofsektion.
Forsyningsafdeling og
Økonomiafdeling.
Søartilleriets specialskoler (artilleriskolerne Sjællands Odde og Holmen),
søværnets eksplosivstofinspektion, den interne revision og sikkerhedsgenesten sorterede direkte under chefen for Søartilleriet, der som ovenfor omtalt tillige var Søværnets Artilleriinspektør. I forbindelse med den nye organisation oprettedes også den kombinerede stilling, næstkommanderende
ved Søartilleriet og chef for inspektionsafdelingen. Kommandørkaptajn,
fra 1962 kommandør, Franch Petersen bestred denne dobbeltstilling 19591963.
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2. Nye betegnelserfor håndvåben og skyts 7
I oktober 1951 udsendte dansk forsvarsstandard nye af Forsvarsministeriet
godkendte definitioner, forkortelser, nomenklaturer m.v. for skydevåben
og affutager gældende for forsvaret so m helhed. H åndvåben defineredes
som skydevåben, der normalt ikke krævede speciel affutering under skydning, medens der ved skyts sku lle forstås skydevåben, der ikke kom ind under kategorien h åndvåben. Skydevåbnets kaliber fas tsa ttes som hidtil som
rørets indre d iameter målt over felterne. Automatiske våben benævn tes maskinskydevåben (maskinpistol, maskingevær, maskinkanon). Skyts med tilhørende affutage benævntes under e t pjece. Som modelår angaves årstallet
for den pågældende konstruktions antagelse i det danske forsvar.
Søartilleriet udsendte i februar 1952 en oversigt over standardbetegnelser
for søværnets skydevåben med anvendelse af følgende forkortelser:
Maskingevær
Maskinkanon
Kanon ...... ........... ...............................
Instruktionskanon
Raketstyr
Feltaffutage
Kystaffutage..... .......... ......... ...............
Skibsaffutage
Luftværn............ ................................

Mg
Mk
K
Ik
Rs
Fa
Ka
Sa
Lv

Kaliberet angaves for alt skyts i mm. Ved affutager med mere end et løb
vedføjedes efter affutagebetegnelsen et tal, der angav antallet af løb.
Modelåret var gældende såvel for kanon som affutage, medmindre der for
affutagen var anført et særligt modelår.

3. Skibsskyts modtaget på våbenhjælpsprogrammet
Amerikanske 20 mm Oerlikon maskinkanoner
Til erstatning og supplering af de eksisterende 20 mm rekylkanoner L/60
M/40-41 (Madsen) og L/65 M/38 (Mausel') var der fra dansk side oprindelig anmodet om amerikansk fabrikerede 20 mm Oerlikon Mark 4 in Twin
Mounting Mark 24 for at opnå størst mulig ildkraft. I 1951 meddelte de
amerikanske myndigheder imidlertid, at denne dobbeltaffutage hverken
var til rådighed eller i produktion, men at der kunne tilbydes enkeltaffutager af typen Mark 10.s Søartilleriet modtog derefter denne model, der i
overensstemmelse med bestemmelsen for nye skytsbetegnelser gældende
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20 111m Oerlikon mask inkanon "'[/ 42 LvSa ;'vI/5 2 modtaget S01ll våbenhjælp fra USA. (Foto: Helge
Abrahamson. TJ'v/) .

fra januar 1952 benævntes 20 mm maskinkanon M /42 LvSa M /52. Fra
1952 installeredes det nye 20 mm skyts i flådens enheder. Med udgangen af
1953 rådedes der over 118 stk ., hvoraf 34 var installeret i flåden og 10 opstillet på artilleriskolerne. De 118 stk. var på dette tidspunkt planlagt fordelt som følger:"
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4
4
2
2
24
4
2
8
14
9
3
4
2
36
I alt: 118
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stk. i fregatter af HOLGER DANSKE-k!. (2)
stk. i fregatten THETIS
stk . i opmålingsskibet HEJMDAL
stk. i opmålingsskibet FREJA
stk . i motortorpedobåde (24)
stk. i minelæggere af LOUGEN-kl. (2)
stk. i minelæggeren LANGELAND
stk. i minestrygere af SØLØVEN-k!. (4)
stk. i minestrygere af ASNÆS-k!. (7)
stk. i minestrygere af Ø-k!. (9)
stk. i minestrygningskuttere af HOLM-k!. (3)
stk. i inspektionskuttere (4)
stk. i transportfartøjer af KONGEDYBET-k!. (2)
stk. til skolebrug
stk.

I 1952 iværksattes ved Søartilleriet konstruktion af en ringaffutage til motortorpedobådene, som fik betegnelsen ringaffutage M/53. 30 stk. fremstilledes ved Dansk Industri Syndikat. lU Minelæggerne BESKYTTEREN og
VIND HUNDEN var ved modtagelsen hver foruden 40 mm skyts armeret
med 4 stk. 20 mm maskinkanon M/42 LvSa M/52, og de 8 minestrygere af
AARØSUND-klassen var hver arm e re t med 1 stk. 20 mm maskinkanon
M/42 LvSa2 M /52 (dobbeltaffutage US Twin Mounting Mark 24).
Enkeltaffutage M/52 og dobbeltaffutage M/52 var af ret ensartet konstruktion . Begge var 2-aksiale affutager med fast tapaksehøjde. De bestod af
en sokkel (trefod), rapert med vuggefjederhus, vugge og et todelt 12 mm
st ålskjold. Ringaffutagen, der ligeledes var 2-aksial, var beregnet til anbringelse i brønd forude i motortorpedobådene. Til de 4 minestrygere afVIGklassen, der indgik i flådens tal 1961-1962, anskaffedes som en midlertidig
foranstaltning pjecer af samme type som anvendt i minestrygerne af AARØSUND-klassen, indtil der i 1963 ved Søartilleriet var fremstillet umagnetiske affutager til 20 mm maskinkanon M /42 benævnt LvSa M/62. 1Il Den nyere 20 mm ammunition var forsynet med anslagsbrandrør Mark 26 Mod. 1.
Til 20 mm skytset leveredes 76 stk. gyrosigter Mark 14 Mod. 6, som i
søværnet fik betegnelsen gyrosigte M/53. Omkring 1960 opgaves brugen af
gyrosigter til 20 mm skyts, da de tvivlsomme skydernæssige fordele, der
kunne opnås med dem, ikke ansås for at stå i rimeligt forhold til b!.a . de uddannelsesmæssige og vedligeholdelsesmæssige problemer," Til pjecer, der
ikke var forsynet med gyrosigte, anvendtes ringsigte, og fra 1961 anvendtes
udelukkende dette sigte.
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Skydning med 20 mm maskinkanon M/42 LvSa2 M/52. (Orlogsmuseet).

I 1964 var søværnets totale beholdning af 20 mm maskinkanon M /42
LvSa M /52 124 stk., hvoraf 57 stk. var disponeret i beredskabet og 30 stk. foresl ået bevaret i reserve, medens det var hensigten at erklære 37 stk. "in excess"."
I april 1968 var de 20 mm maskinkanoner M /42 LvSa fordelt som følger:
2
4
4
4
6
4
2
l

4
22

-1
I alt: 60

stk. i transportfartøjer af KONGEDYB-kl. (2)
stk. i minestrygere af SUND-kl. (2)
stk. i minestrygere afVIG-kl. (4)
stk. i minelæggere af LOUGEN-kl. (2)
stk. i motortorpedobåde afFLWEFISKEN-kl. (6)
stk. i motortorpedobåde af FALKEN-kl. (4)
stk. i minestrygningskutterne af HOLM-kl. (2)
stk. i inspektionskutteren TEISTEN
stk. i inspektionskutterne af MÅGEN-kl. (2)
stk. ved Marinehjemmeværnet
stk. i Grønnedal
stk. i 48 enheder

Skibsskyts modtaget på våbenhjælpsprogrammet

683

I slutningen af 1960erne og i 1970 blev 20 mm skytset anvendt til armering af sm å enheder, der ikke kunne bære en tungere armering, f.eks. de i
1978 indgåede kabelminelæggere LINDORMEN og LOSSEN og i kuttere
af forskellige typer. I 1990erne indførtes de til bekæmpelse af terrorister i
sm å hurtige fartøjer samt som "sid ste chance missilforsvar" i korvetterne og
minelæggerne af FALSTER-klassen samt torpedobådene af WILLEMOESklassen.
Amen/lans/le 40 mm maskinkanoner L/GO i enkeltaffittager
Blandt det første våbenhjælpsmateriel, søværnet i 1950-1951 modtog efter
Danmarks tilslutning til NATO, var amerikansk fremstillede 40 mm automatiske kanoner efter Bofors tegning placeret i h åndrettede enkeltaffutager, fra 01 /01 1952 benævnt 40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/50.
Kanonen var ligesom de allerede før krigen i flåden indførte luftkølet. Den
var en hærkanon benævnt M-log placeret i en h åndrettet affutage benævnt Mark 3 med delt højde og sideretning og ringsigter. Kanonbesætningen var på 5 mand. Dette skyts anvendtes dels til at udfylde behovet for
40 mm luftværnsskyts, medens de nye 40 mm L/70 M/48 endnu var under
fremstilling i Sverige, dels til armering af bl.a. en del mindre og ældre enheder.
I 1951 var af 20 modtagne pjecer 17 stk. installeret i skibe, medens 3 stk.
anvendtes til skolebrug eller holdtes i reserve. I november 1952 var beholdningen øget til 40 stk. og i oktober 1953 til 60 stk. 40 mm maskinkanon
M/36 LvSa M/50 foruden de tidligere 40 mm rekylkanoner L/60 M/37,
der nu benævntes 40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/45.
11951-1952 armeredes fregatterne af HOLGER DANSKE-klassen og kystjagerne af HUITFELDT-klassen hver med 3 stk. 40 mm maskinkanon L/60
M/36 LvSa M/50. I fregatterne øgedes antallet efterfølgende til 4 stk., idet
der placeredes 1 stk. i rede foranfor broen og 3 stk. på luftværnsbroen agter. I torpedobådene af KRIEGER-klassen erstattedes de tidligere tyske 37
mm patronkanoner i de første 3 både af 2 stk. og i de sidste 3 både af 3 stk.
40 mm maskinkanoner. ÆGIR var fra første kommandohejsning i december 1951 armeret med 6 stk. placeret i 3 reder for og 3 reder agter konstrueret til den 40 mm maskinkanon M/48 LvSa. Efter ombygning i 1951 armeredes fregatten THETIS med 1 stk. 40 mm maskinkanon M/36 LvSa
M/50 agter, og inden udgangen af 1952 var der installeret l stk. i hver af 7
motortorpedobåde af GLENTEN-klassen. I I I de 3 fregatter af ESBERN
SNARE-klassen var der fra ibrugtagningen i 1954 installeret 1 stk. foranfor
broen og 1 stk . umiddelbart agten for skorstenen samt 2 stk. side om side
på luftværnsbroen agten derfor. Endvidere opstilledes på de 3 flådestationer 40 mm maskinkanoner på egnede steder, f.eks. på taget af bygninger.
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r december 1954 indberettede Søartilleriet til Søværnskommandoen, at
der hovedsagelig af reservedele var opbygget 4 stk. 40 mm maskinkanon
M/36 LvSa med høj dansk sokkel. Til opbygningen anvendtes 4 stk. affutager fremstillet før krigen til brug for Kystdefensionen. Kanonerne hertil var
imidlertid aldrig blevet leveret. Disse 4 pjecer var fortrinsvis tænkt anvendt
til skolebrug. l".
r løbet af årene 1954-1960 erstattede 40 mm maskinkanon M/48 LvSa
den 40 mm maskinkanon M/36 LvSa og LvSa2 i såvel motortorpedobådene
som i størsteparten af de større skibe.
r november 1955 var følgende enheder endnu armeret med 40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/50:
3 fregatter af ESBERN SNARE-kl..
Fregatten NIELS EBBESEN
Fregatten THETIS
Kystjageren 'WlLLEMOES
4 motortorpedobåde af GLENTEN-kl.
Depotskibet ÆGIR
Opmålingsskibet HEJMDAL
Minelæggeren LINDORMEN
Minelæggeren LANGELAND
3 patruljebåde af SØLØVEN-kl. (tidl. minestrygere)
9 bevogtningsfartøjer af NÆ5-kl. (tidl. minestrygere)

.. 12 stk.
. 4 stk .
. l stk.
. 3 stk.
. 4 stk.
. 6 stk.
. l stk.
.. 3 stk.
. 2 stk.
. 6 stk.
. 8 stk.
I alt: 50 stk.

I december 1964, da omarmeringen med 40 mm maskinkanon M/48
LvSa var gennemført, og bl.a. ESBERN SNARE-klassen var udgået af flådens tal, indgik af de 60 stk . 40 mm maskinkanoner M/36 LvSa M/50, der
var modtaget som våbenhjælp, kun 14 stk. i beredskabet, medens de resterende 46 stk . af Søartilleriet blev foreslået reserveret til armering af hjælpeskibe, statsskibe og handelsskibe."
I 1965 afholdtes forsøg med 40 mm skyts i minestrygeren AARØSUND,
bl.a. magnetisk måling, med henblik på at klarlægge forholdene i forbindelse med en evt. omarmering af SUND-klassen ved udskiftning af l stk. 20
mm maskinkanon M/42 LvSa2 M/52 med l stk. 40 mm maskinkanon
M/36 LvSa M/50. Det viste sig, at skibets minesikringsanlæg var i stand til
at kompensere for ændringerne af skibets magnetiske signatur, " og i løbet
af årene 1965-1969 omarmeredes alle 8 minestrygere af denne klasse.
I 1965 udskiftedes l stk. 40 mm maskinkanon M/36 LvSa M/50 i inspektionskutteren MÅGEN med 2 stk. 20 mm maskinkanon M/42 LvSa M/52.
Tilsvarende i MALEMUKKEN 1966. Disse kuttere havde, fra de i 1960 ind-
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40 mm maskinkanon MI36 LvSa M150. (Orlogsmuseet),

gik i flådens tal, været armeret hver med l stk. 40 mm maskinkanon M/36
LvSa M/50 anbragt på bakken. Overisningsproblemer foranledigede imidlertid udskiftningen med de 2 stk. 20 mm kanoner, der anbragtes på hver
side agten for den lukkede bro.
I 1967 realiseredes 9 stk 40 mm maskinkanoner M/36 LvSa M/45 af ældre type. Fra dette tidspunkt anvendtes den 40 mm maskinkanon M/36
LvSa M/50 kun i minelæggeren LINDORMEN (1951-1959 3 stk., 195919702 stk.) og i minestrygerne af AAR0SUND-klassen, hvoraf den sidste,
GR0NSUND, udgik i år 2000 efter af have været oplagt nogle år.
Amerikanske 40 mm maskinkanoner L/60 i dobbeltaffutager
Våbenhjælpsskibene, depotskibet HJÆLPEREN og minelæggerne BESKYTTEREN og VINDHUNDEN, der indgik i flådens tal i henholdsvis 1953
og 1954, var armeret med vandkølede 40 mm maskinkanoner Mark l & 2 i
maskin- og fjernrettede dobbeltaffutager Mark 1. De 2 kanoner i en dobbeltaffutage var af hensyn til betjeningen spejlvendte. Venstre kanon benævntes Mark l og højre Mark 2. Bortset fra at der om piberne var lagt kølekapper, adskilte disse kanoner, der var af Bofors konstruktion, sig i øvrigt
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40 mm maskinkanon MI36 LvSa2 MIJO. (Foto: Helge Abrahamsen, TM) .

ikke principielt fra de luftkølede, og her i landet fik de da også samme betegnelse, 40 mm maskinkanon M/36. Kanonerne var placeret således i affutagerne, at de havde fælles tapakse og parallelle kærnelinier. Affutagerne, som var af amerikansk konstruktion, benævntes LvSa2 M/50. De var
maskinrettede, idet de var forsynet med et elektro-hydraulisk drivmaskineri, der muliggjorde en retningshastighed i højden på 24°/ sek. og i siden
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på 26°/sek. Primært fjernrettedes kanonerne fra en sigtesøjle M/5l opstillet i en særlig rede. De kunne imidlertid ogs å maskinrettes lokalt ved hjælp
af en styrepind anbragt ved højderetterens plads på venstre side af affutagen. Endelig kunne kanonerne som reserve rettes manuelt ved hjælp af
højde- og sideretningshåndhjul anbragt p å henholdsvis venstre og højre
side. Aftræk kunne finde sted som fjernaftræk fra sigtesøjlen eller som fodaftræk ved hjælp af en pedal ved højderetterens plads. Under begge affyringsmåder var aftrækket blokeret i et særligt affyringsbegrænset område,
hvis beliggenhed bestemtes af det opstående omkring kanonerne. Højderetningsfriheden var -15 0 - +90 0 • Besætningen bestod af 6 mand.
HJÆLPEREN var armeret med 2 stk. 40 mm maskinkanon M/36 LvSa2
M/50 opstillet i diametralplanet i reder på bakken og på overbygningen agter. Agten for den forreste og foran for den agterste pjece var M/5l sigtesøjlerne placeret i noget højere reder. Minelæggerne havde hver som hovedarmering 4 stk. 40 mm maskinkanon M/36 LvSa2 M/50 anbragt i reder
i diametralplanet, 1 p å bakken, 1 foran for broen og 2 agter, hvor den
næstagterste var placeret så højt, at den kunne skyde hen over den agterste.
Til hver pjece fandtes sigtesøjle M/5l i særlige reder ligeledes opstillet i
diametralplanet.
I HJÆLPEREN erstattedes i vinteren 1957-1958 de 2 stk. 40 mm maskinkanon M/36 LvSa2 med 2 stk. 40 mm maskinkanon M/48 LvSa af hensyn
til standardisering med motortorpedobådene, som HJÆLPEREN var depotskib for," De 2 minelæggere bevarede deres armering uændret, til de
udgik i 1964. Udover de her omtalte 10 dobbeltaffutager modtoges som
ovenfor anført som våbenhjælp 60 stk. af samme type, der med betegnelsen
40 mm maskinkanon M/36 LvKa2 M/50 opstilledes som nærluftværnsskyts
i land på forter og flådestationer.
Amerikansk halvautomatisk 76 mm enhedsskyts
Omkring 1950 var der et stærkt ønske om at standardisere flådens armering. Da de på våbenhjælpsprogrammet opførte 4 eskortefartøjer (Patrol
Craft Escort) forventedes armeret med 76 mm enhedsskyts, overvejedes det
derfor i 1951 som våbenhjælp at søge den 3 inch/50 cal. gun indført som
standardskyts i fregatterne af HOLGER DANSKE-klassen (4), torpedobådene af HUITFELDT- og KRIEGER-klasserne (4 + 6), depotskibet ÆGIR
(2), opmålingsskibet HEJMDAL (1), minelæggeren LINDORMEN (1) og
korvetten THETIS (1) samt til skolebrug 1 stk. Efter at det havde vist sig
uhensigtsmæssigt at installere dette skyts i KRIEGER-klassen, reduceredes
behovet til 14 stk. I 1952 herskede der imidlertid nogen usikkerhed om
dette projekt, bl.a. fordi der til de egentlige kampen heder ønskedes automatiske, maskinrettede kanoner (3 inch / 50 cal. i enkeltaffutage Mark 34),
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som viste sig ikke den gang at kunne leveres som våbenhjælp. Amerikanerne anmodedes derfor i første omgang om kun at levere 4 stk. 3
inch /50 cal. guns i håndrettede luftværnsaffutager (Mark 22) til armering
af THETIS, LINDORMEN og HEJMDAL, der alle som hovedartilleriarmering havde gamle danske 75 mm kanoner M/07-12, samt til Artilleriskolen
Sjællands Odde. lY De 4 kanoner modtoges i 1952 og fik betegnelsen 76 mm
kanon M/51 LvSa.
Denne kanons historie går helt tilbage til det 20. århundredes begyndelse. Den amerikanske 3 inch /50 cal. (76 mm L/50) havde under den
første verdenskrig vist sig at være et effektivt våben, som også med små modifikationer og placeret i en luftværnsaffutage kom til at spille en væsentlig
rolle som luftværnskanon under den anden verdenskrig." Kanonen bestod
af et 3,8 m (50 kalibre) langt kanonrør med påskruet stødbundstykke.
Løbet, der målte 76,2 mm over felterne, var forsynet med 24 højresnoede
riffelgange med fast snoningsvinkel svarende til en stigning på 32 kalibre.
Mekanismen var en lodret, halvautomatisk kilernekanisme med omstilling
til håndbetjening. Manøvrehåndtaget var placeret på højre side af stødbundstykket. Begyndelseshastigheden var ca. 830 m /sek. Ammunitionen
var enhedsammunition. Der rådedes over brisantgranater med en ladning
af 1,4 kg trotyl og lysgranater. Til brisantgranaterne anvendtes ved skydning
mod sømål anslagsbrandrør og ved skydning mod luftrnål tidsbrandrør, der
var urværksbrandrør. Skudhastigheden var 15-20 skud/min. Maksimal
rækning var 13.400 m. Affutagen var en håndrettet drejeskiveaffutage med
delt højde- og sideretning konstrueret til skydning såvel mod sømål som
mod luftmål. En progressiv, hydraulisk rekylbremse med omlagt frembringerfjeder var anbragt under kappen. Kanonen rettedes i højden og siden
ved hjælp af håndhjul anbragt på henholdsvis venstre og højre side, hvor
der også fandtes sæder for højderetteren og sideretteren. Affyring foretoges af højderetteren ved hjælp af en affyringspedal. Ved skydning mod
sømål anvendtes sigtekikkerter og mod luftrnål ringsigter. På affutagens
venstre side var der anbragt et temperapparat. Højderetningsfriheden var 15 +85 Kanonbesætningen bestod af 6 mand samt langere og personel
til ammunitionens transport fra magasinet.
1 stk. opstilledes på Artilleriskolen Sjællands Odde i 1952, medens de 3
andre efter Søværnskommandoens bestemmelse skulle installeres i HEJMDAL, LINDORMEN og THETIS i løbet afvinteren 1952-1953.~1 Det viste sig
imidlertid ikke muligt at overholde disse terminer på grund af sen modtagelse af ammunition og sigternidler. Søartilleriet indstillede i 1954, at omarmeringen med de 76 mm kanoner M/51 blev opgivet henset bl.a. til bekostningen ved en sådan omarmering og til kanonernes tvivlsomme værdi
mod luftrnål. Endvidere anførtes, at minelæggeren LINDORMEN efter
0

0

-
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Amerikansk 3 inch/50 cal. in Mark 22 Mouuting benævnt 76 mm lutnon M/51 LvSa.
(Tegnet af Kirsten Yde-Andersen, TM).

Orlogsværftets opfattelse ikke ville kunne bære installationen af l stk. 76
mm kanon, og at forudsætningerne for de omhandlede skibes omarmering
med 76 mm skyts syntes at være bortfaldet, dels ved Søværnskommandoens
da meddelte tiltrædelse af de i kapitel 16 omtalte forslag om HUITFELDTog HOLGER DANSKE-klassernes omarmering med 102 mm skyts, dels ved
oplysningen i 1953 om, at de forventede 4 amerikanske patruljefartøjer
(PCE) armeret med bl.a. denne type 76 mm skyts konverteredes til 4 italiensk byggede korvetter (TRITON-klassen) med en anden armering," hvilket foranledigede Søværnskommandoen til at foresl å Forsvarsministeriet,
at de 4 stk. 76 mm kanoner tilbageleveredes." I december 1954 var de 4 stk.
derfor udgået af Søartilleriets beholdning. Som senere beskrevet genindførtes imidlertid denne skytstype i 1961 som armering i inspektionsskibene
af HVIDB]0RNEN-klassen under betegnelsen 76 mm kanon M/61 LvSa.
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4. ESBERN SNARE-klassens 102 mm batteri
I 1954 indgik de fra Storbritannien lånte fregatter ESBERN SNARE, VALDEMAR SEJR og ROLF KRAKE, som havde et deplacement fuldt udrustet
på ca. 1.565 t og en største fart på 24 knob. De var armeret med 3 stk. 102
mm dobbeltpjecer og 4 stk. 40 mm maskinkanoner M/36 Lvsa M/40 og var
flådens første skibe udrustet med centralsigte og fjernrettet enhedsskyts.
Med kampinformationstjenesten udvikling placeredes 1. artilleriofficer nu
i operationsrummet, hvorfra han kunne udføre den taktiske ildledelse,
herunder foretage måludpegning.
Det britiske 102 mm skyts

De 3 fregatter havde hver som hovedarmering 3 stk. 102 mm kanon M/52
LvSa2, af britisk oprindelse med betegnelsen 4 inch Quick Firing Mark
XVI* Guns in High Angle Twin Mark XIX Mounting opstillet i diametralplanet med 1 stk. på bakken, 1 stk. på overbygningen agter og 1 stk. på agterdækket. Denne kanon var under den anden verdenskrig den britiske flådes standard 4 inch luftværnskanon, næsten altid placeret i dobbeltaffutage. Der blev i alt produceret 2555 stk. kanoner, hvoraf de 604 fremstilledes i Canada. Dobbeltaffutagerne var oprindelig håndrettede, men under
krigen forsynedes en del af dem med elektrisk drivmaskineri, som muliggjorde fjernretning fra et centralsigte." Den 102 mm kanon M/52 LvSa2
var en enhedspjece beregnet til skydning mod såvelluftmål som sømål og
mål i land samt til belysning af sømåI.
Kanonen bestod af kanonrør, stødbundstykke og balancevægt samt kileog aftrækkermekanisme. Kærnerøret, der fortil endte i et hoved, havde en
løst omlagt man teI. Det 45 kalibre lange løb havde 32 højresnoede riffelgange med en konstant stigning svarende til 30 kalibre. Den lodrette, halvautomatiske kilemekanisme var i princippet af samme konstruktion på
venstre og højre kanon; men manøvrearmene for kilens bevægelse var på
venstre kanon anbragt på venstre side og for højre kanon på højre side.
Kanonen var forsynet med en omstiller for h åndbetjening/'halvautornatisk
betjening, Ved halvautomatisk betjening var manøvrearmene låst i lodret
stilling. Affyring kunne foretages elektrisk eller mekanisk. Til afbalancering af kanonerne var hvert kanonrør bagtil forsynet med en balancevægt.
Der anvendtes enhedsammunition med brisant- og lysgranater. Til brisantgranaterne anvendtes anslagsbrandrør eller dobbeltvirkende brandrør
ved skydning mod sømål og radobrandrør eller dobbeltvirkende brandrør
ved skydning mod luftmål. Til lysgranaterne anvendtes det dobbeltvirkende brandrør som tidsbrandrør. Påtændingssystemet var kombinerede
elektrisk/mekaniske tændskruer. Begyndelseshastigheden var ca . 810
m /sek.
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102 mm batteriet i fregatten ROLF KRAKE. (Søværnets Taktik-og Våbenskole. jaggrnppefjernkending).

Affutagen var en drejeskiveaffutage, hvis drejeskive bar skjoldet samt 2 raperter, der var forsynet med lejer for kanonernes tappe. De 2 kanoners kapper var indbyrdes forbundet, således at de eleveredes og baksedes sammen;
men kanonerne kunne i øvrigt betjenes uafhængigt af hinanden, ligesom
hver kanon var forsynet med selvstændige rekyl- og fremløbsmekanismer.
Sidstnævnte var pneumatiske. Under normale forhold rettedes kanonerne
i højden og i siden ved maskinretning, der kunne udføres ved fjernretning
fra centralsigtet eller som lokalretning ved hjælp af en styrepind anbragt
ved højderetterens plads på affutagens venstre side. Som reserve kunne anvendes delt højde- og sideretning ved hjælp af håndhjul anbragt på hver
side af affutagen, idet sideretteren var placeret på sæde på højre side.
Lokalretning og håndretning kunne enten foretages efter et følgevisersystem eller ved hjælp af de ved retternes pladser anbragte sigtekikkerter.
Affutagen var endvidere forsynet med ringsigter til brug ved lokal spærreskydning mod luftmål. Til højre for højderetterens plads var anbragt følgevisermodtagere for opsatshøjde og sideforskydning. Ved alle ovennævnte
følgevisermodtagere blev ordreviserne drevet af jævnstrømsmodtagere
(Step by step M-Type 24 volt). Ved skydning mod luftmål og med lysgranat
temperedes granaterne før ladning ved hjælp af affutagens 2 temperappa-
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rater. Temperingen indstilledes efter M-type følgevisermodtagere. Kanonernes elektriske affyring kunne foretages enten som centralaffyring fra centralsigtet eller ved lokal affyring ved hjælp af greb ved højderetterens plads.
Mekanisk affyring foretoges ved hjælp af affyringshåndtag på hver kanon
ud for mekanismemandens plads. Begge kanoner var endvidere ved mekanismemandens plads udstyret med en afbryder benævnt interceptor, som
automatisk åbnedes ved rekylen. Ved hjælp af interceptoren hindredes utidig affyring. Den lukkedes af mekanismemanden, når kanonen var klar til
affyring og laderen klar af rekylen. Pjecen var forsynet med et affyringsbegrænsersystem, der afbrød affyringssystemet, når kanonerne rettedes i en
retning, der var farlig for eget skib eller besætning. Drivmaskineriet var det
elektriske, britiske Remote Power System 51 (R.P. 51) med metadyngeneratorer og drivmotorer. Højderetningsfriheden var - 10° - + 80 °. Ved maskinretning var maksimal retningshastighed i højden og siden 25°/ sek. Ved 40°
elevation var rækningen 17.600 m. Skudhastigheden var 15-18 skud/min.
pr. kanon. Pjecebesætningen bestod af 15 mand. Denne pjece må betegnes
som en sikkert fungerende og rimelig effektiv luftværns- og sømålspjece.
Ildledelsesanlæg M/52

Ildledelsesanlæg M/52, der var beregnet til ledelse af 102 mm batteriet ved
skydning mod luftmål, sømål og landmål, var et typisk britisk anlæg fra den
anden verdenskrig. Det omfattede i hovedsagen følgende apparater:
1. På agterkant af øverste bro: Centralsigte M/52 (Rangefinder
Director Mark V**) med radarantenne for radar 285 P og 3,7
m (12 feet) optisk afstandsmåler (invertmåler).
2. 1 artillericentralen:
Luftværnsildledelseskorrektør M/52
(Fuze Keeping Clock Mark 111*)
Overfladeildledelseskorrektør M/52
(Fire Control Box Mark VI* M)
Briskehældningskorrektør M/42
(Gyro Level Corrector Mark VIII B)
Temperingssender (Fuze transmitter)
Nedslagsrør type "4".
3. 1 et radarrum fandtes senderpanel, modtagerpanel og afstandspanel for radar 285 P.
Det håndrettede centralsigte havde til forkant retningshåndhjul, sigtekikkerter og sæder for højderetteren på højre side og sideretteren på venstre
side. Foran sideretterens plads fandtes endvidere et radarsidesigte. Bag af-
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Centralsigte M/52 uden radarantenne (Tegninger til beskrivelse afildledelsesanlæg iVJ/52, 1957).

standsmåleren var der sæde for afstandsobservatoren og ildlederen.
Dennes kikkert var til skydning mod luftmål udstyret i synsfeltet med en viser, som ildlederen kunne dreje over et med målets flugtretning.
Centralaffyring foretoges fra centralsigtet. Fra briskehældningskorrektøren
i artillericentralen sendtes ved M-type transmission den af korrektørens
gyro målte briskehældning til centralsigtet, hvis kikkerter, afstandsmåler og
radarantenne herved stabiliseredes i højden. Fra radarrummet sendtes
endvidere radarsideretning til centralsigtet.
Sigtehøjderetning og sigtesideretning bestemtes ved hjælp af centralsigtet, når det fulgte målet, og overførtes ved mekanisk transmission til overfladeildledelseskorrektøren i artillericentralen. Sideretning overførtes ogs å
ad mekanisk vej til briskehældningskorrektøren samme sted. Øvrig transmission af data mellem ildledelsessystemets enkelte elementer foregik ved
M-type transmission (Step by step 24 volt jævnstrøm) , som krævede omhyggelig "Iining up", før tilslutning af strøm.
Ved skydning mod sømål blev de af overfladeildledelseskorrektøren beregnede data, opsatshøjde, sideforskydning og sideparellakskorrektion, adderet til sigtehøjde- og sideretningen, hvorved kanon højderetning for alle
kanoner og kanonsideretning for henholdsvis forreste og de agterste kanoner fremkom. Opsatshøjden omfattede højdeparallakskorrektionen. Ved
skydning mod luftmål stilledes en på overfladeildledelseskorrektøren anbragt omskifter til "H.A." (High Angle -luftmål) . De af luftmålskorrektøren
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beregnede data, forspringsvinkel i højden og i siden, adderedes da i denne
korrektør til sigtehøjderetningen og sigtesideretningen + sideparallakskorrektionerne. Kanonhøjderetning og kanonsideretning sendtes ved synkrotransmission (ved fjernretning) og ved M-type følgevisertransmission (ved
håndretning) til pjecerne. Der anvendtes samme senderelementer ved
skydning mod luftmål og mod sømål. Ved skydning mod søm ål sendtes
endvidere, med henblik på skydning med kanonsigte, opsatsafstand og sideforskydning beregnet i overfladeildledelseskorrektøren til pjecerne med
M-type indikatortransmission. Ved skydning mod luftmål sendtes den i luftværnsildledelseskorrektøren bestemte tempering via en omskifter til pjecernes temperapparater samt til en indikator i artillericentralen. Ved skydning med lysgranat sendtes temperingen fra den særlige temperingssender
via ovennævnte omskifter til temperapparaterne og indikatoren i artillericentralen.
Radarafstand sendtes fra radarrummet ved M-type transmission til overfladeildledelseskorrektøren og luftværnsildledelseskorrektøren samt til en
indikator i artillericentralen. Afstandsmålerafstand sendtes tilsvarende fra
centralsigtet ved M-type transmission til samme instrumenter. Øvrige indgangsværdier i overfladeildledelseskorrektøren indstilledes manuelt. I luftværnsildledelseskorrektøren indførtes ved M-type transmission fra centralsigtet (ildlederens kikkert) urvinklen (som udtryk for målets bevægelsesretning i rummet) samt sigtehøjderetningen, fra radarrummet radarafstandsforandringen /min . (afstandsraten) og fra briskehældningskorrektøren
højdevinklen. I luftværnsildledelseskorrektøren vistes på en skærm en ellipse bestemt af den målte afstand, højdevinklen og en efter ordre indstillet
målfart. Endvidere drejedes en viser af urvinklen og viste målets flugtretning. En operatør, der sad for enden af korrektøren, kiggede ind mod
skærmen. Ved hjælp af 2 håndhjul indstillede han en vandret og en lodret
tråd over et med det punkt på ellipsen, hvor viseren skar denne. Derved
fremkom forspringsvinklerne i højden og siden.
Radar 285 P, der arbejdede i L-båndet (50 cm) var af ældre type . Den var
indført i den britiske flåde i 1942 og blev den danske flådes første artilleriradar. Med ildledelsesanlæg M/52 var det med radarafstandsmåling og optisk centralsigte muligt at engagere sømål på ud til ca. 9.000 m, og med de
6 udmærkede 102 mm kanoner kunne opnås gode resultater. Ved skydning
med radarsidesigte var kun en tilnærmet form for blindskydning mulig, da
radar 285 P ikke kunne anvendtes til bestemmelse af højderetning. I stedet
måtte der sigtes mod kimmingen eller anvendes libelle. Da radarnedslagsobservation ikke var mulig i siden, måtte skydningen gennemføres med
spredning i siden (afgivelse af vifter). Denne noget usikre form for skydning kunne kun udføres på afstande ud til ca. 5.500 m. Ved skydning om
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natten var man ellers henvist til målbelysning ved hjælp af lysgranater, hvilket i praksis begrænsede engagementsafstanden til ca. 7.000 m. Ved skydning mod luftmål med optisk centralsigte og radarafstand var det muligt at
åbne ilden på ca. 6.000 m. Radarens manglende evne til at bestemme højderetning udelukkede blindskydning mod luftmål. Det var derfor ikke muligt at beskyde luftmål hverken i usigtbart vejr eller om natten . Alt i alt
måtte ildledelsesanlæg M/52 som luftværnsanlæg anses for stærkt forældet." I praksis gennemførtes skydning mod luftmål derfor som oftest som
ledet spærreskydning med fast tempering. Det var i øvrigt det sidste ildledelsesanlæg i flåden, hvori der indgik en optisk afstandsmåler.

5. Omarmeringen af depotskibet ÆGIR
Depotskibet ÆGIR blev fra oktober 1956 til februar 1958 omarmeret og
omapteret, idet 127 mm M/34 og 40 mm M/36 skytset erstattedes af 4 stk.
102 mm kanoner M/52 i 2 dobbeltaffutager og 6 stk. 40 mm maskinkanoner M/48 i enkeltaffutager, og ildledelsesanlæg M/42-48 udskiftedes med 2
stk. ildledelsesanlæg M/54.
102 mm skytset

2 stk. 102 mm kanoner M/52 LvSa2 opstilledes i ÆGIR i diametralplanet på
bakken og på agterdækket. Disse pjecer var af samme type som de i
ESBERN SNARE-klassen anvendte, idet dog ordreviserne for højde- og sideretning i følgevisersystemet på ÆGIRs pjecer drejedes af magslipmodtagere (50 volt, 50 hz vekselstrøm). I begyndelsen af 1950erne var der som
våbenhjælp fra Canada modtaget 4 pjecer. I 1955 modtoges yderligere 3
stk., idet det var hensigten at anvende disse i alt 7 pjecer til omarmering af
ÆGIR og fregatterne HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN med 2 pjecer hver og benytte l stk . til skole- og reservebrug." Omarmeringen af fregatterne blev imidlertid som tidligere beskrevet opgivet bl.a. fordi disse enheder begyndte at vise svaghedstegn , og HOLGER DANSKE som følge
heraf måtte udgå allerede i 1958. 3 af de nævn te pjecer blev i 1966 kasseret,
demilitariseret og solgt som metalscrap. Ægirs 102 mm kanoner LvSa2 var i
brug, indtil ÆGIR i 1968 udgik af flådens tal.
Ildledelsesanlæg M/54

Søartilleriet var fra de første efterkrigsår helt opmærksom på lufttruslens
udvikling og behovet for ildledelsesmateriel, der kunne sikre en effektiv
indsats af skibenes artilleriarmering mod luftmål og sømål under alle sigtbarhedsforhold. I forbindelse med anskaffelsen af det hurtigskydende og
vel affuterede 40 mm M/48 skyts påpegedes, at denne pjeces nøjagtighed
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Depotskibet ÆGIR efteromarmeringen. med 102 mm lvI/52 og 40 mm lvI/ 48 skyts.
(Søværnets Taktik- og Våbens/w/e, [aggruppe.fjernkending).

kun kunne udnyttes fuldt ud, såfremt målets position og bevægelse bestemtes nøjagtigt, og såfremt disse data på nøjagtig m åde omformedes til højderetning og sideretning for kanonerne. For at opfylde disse krav måtte pjecen styres af et ildledelsesanlæg bestående af artilleriradar, sigternidler, et
stabiliseringsanlæg og en korrektør. Orlogsværftet, Kystflåden og Søartilleriet undersøgte installationsmulighederne i flådens skibe, hvorefter
Søartilleriet i september 1951 fremsatte forslag om, at der fra firmaet N.V.
Hollandse Signaal Apparaten (HSA) i Hengelo, Holland anskaffedes 6
blindskydningsanlæg beregnet til depotskibet ÆGIR (2 stk.), fregatterne
HOLGER DANSKE og NIELS EBBESEN og torpedobådene HUITFELDT
og WILLEMOES samt eventuelt yderligere l til en da planlagte Grønlandsfregat. Endvidere foresloges anskaffelse af 8 simplere anlæg uden
blindskydningsmulighed til de 6 torpedobåde af KRIEGER-klassen, minelæggeren LINDORMEN og Artilleriskolen Sjællands Odde alt til en samlet
pris af kr. 12.600 .000. ~i Hollandse Signaal Apparaten, der var blevet oprettet efter den anden verdenskrig, havde, for så vidt angik produktion af ildledelsesmateriel m.m ., efterfulgt det hollandske firma Hazemeyer, som i
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Centralsigte til ildledelsesanlæg M/54. (Souærn ets Takt ik- og Vlibenskole, [aggruppejjemhellding) .

1930erne havde leveret ildledelsesanlæg til opgradering af artilleriskibet
NIELS IUELs artillerisystem og bl.a. i 1943 ildledelsesanlæg M/41 til torpedobådene af HUITFELDT-klassen. Dette firmas militære produktion
havde været kontrolleret af firmaet Siemens i Berlin og ophørte efter krigen. I 1952 blev der med Hollandse Signaalapparaten indgået kontrakt
D.303 med projektnavnet M 2/3-10D om levering af 7 blindskydningsanlæg, medens anskaffelse af de simplere anlæg opgaves. De 7 nye ildledelsesanlæg, der fik benævnelsen ildledelsesanlæg M/54, accepteredes i februar
1957.~K De 2 anlæg til ÆGIR installeredes i depotskibet i 1957-1958, idet der
placeredes l centralsigte og det tilknyttede måludpegningssigte umiddelbart foran for masten og l centralsigte med måludpegningssigte på overbygningen agter samt indrettedes 2 artillericentraler m.m. om læ. Det til
den projekterede, men aldrig byggede Grønlandsfregat indkøbte anlæg anvendtes senere til skole- og reservebrug. Som tidligere i kapitel 16 anført
opgaves det at installere de 4 anlæg i HOLGER DANSKE- og HUITFELDTklasserne. Disse anlæg fandt imidlertid anvendelse i korvetterne af TRITON-klassen.
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Ildledelsesanlæg M/54 var et analogt, elektromekanisk anlæg sammensat
af mekaniske regneelementer og for størstedelens vedkommende elektriske transmissioner. Det var forsynet med en radar med frekvens i cm-båndet. Anlægget var primært konstrueret til 40 mm skytsets engagernent af
luftrnål. Hertil benyttedes en automatisk luftrnålskorrektør, som også
kunne anvendes ved beskydning af hurtige sømål. Luftrnålsanlægget var beregnet på 40 mm ballistik, som på afstande indenfor ca. 5000 m også var tilnærmelsesvis anvendelig for 102 mm skytset. Til 102 mm batteriets beskydning af langsomt gående sømål anvendtes en særlig, manuelt betjent sømålskorrektør.
Som sigterniddel anvendtes enten kikkertsigte eller radarsigte, idet der i
første tilfælde sigtedes fra det maskinrettede, 3-aksialt stabiliserede centralsigte, som var bemandet med en højderetter og en sideretter. Centralsigtet
virkede desuden som affutage for den parabolske artilleriradarantenne.
Radarsigtning kunne udføres enten fra centralsigtet eller fra artillericentralen. Centralsigtet havde til opgave at følge målet og derved kontinuerligt
frembringe sigtedata, sigtehøjdevinkel og sigtepejling, som sammen med
den målte radarafstand dannede grundlag for beregning af højde- og sideretning af kanonerne. Ved sømålsskydning gavartilleriradar SGR 102 mulighed for nedslagsobservation i længden, men ikke i siden. Da der ikke fandtes en optisk afstandsmåler, var afstandsbestemmelsen afhængig alene af artilleriradaren. Kanonerne fjernrettedes normalt fra ildledelsesanlægget.
Under skydning mod sømål kunne de 102 mm kanoner LvSa2 som reserve
rettes efter følgeviser. Ved skydning mod sømål med kikkertsigte fra kanonerne modtoges opsatsafstand og sideforskydning fra sømålskorrektøren.
I artillericentralen fandtes en målfølger, der havde til formål at nøjagtiggøre sigtningen ved efter målfatningen helt eller delvis at overtage retningen af centralsigtet. Desuden forsynede den luftrnålskorrektøren med sigtedata til fastlæggelse af målets position og med måldata, der beregnedes
på grundlag af den kontinuerlige målfølgning. Luftrnålskorrektøren, der ligeledes var anbragt i artillericentralen, beregnede højde- og sideretning til
kanonerne på grundlag dels af de fra målfølgeren modtagne sigte- og måldata, dels indstillede ballistiske data og dels eget skibs fart, der indførtes fra
en særlig sender. Herudover korrigerede luftrnålskorrektøren for vertikal
parallaksafstand mellem centralsigte og pjecer.
Den manuelt betjente sømålskorrektør, hvis forskellige dele var ophængt
på skottet i artillericentralen, bestod bl.a. af en fartkorrektør til beregning
af rettelser for eget skibs og målets bevægelse i og tværs på sigtelinien, en afstandskorrektør, der tjente til beregning af opsatsafstanden ved at addere
den indstillede længderettelse, herunder nedslagsreuelser, til den fra artilleriradaren automatisk indførte afstand, samt skuddatasenderen, der på
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grundlag af opsatsafstanden beregnede opsatshøjden og rettelse for sideparallakse.
Stabiliseringsorganerne gen te til at nøjagtiggøre skydningen ved at ophæve skibsbevægelsernes indflydelse på centralsigtet og kanonerne. De
omfattede en centralstabilisator og en sammen bygge t enhed med 2 aksekonvertere og l tapaksehældningskorrektør samt et artillerikompas.
Centralstabilisatorens form ål var at måle skibets rulning, duvning, giring og
kursændringer. Sigteaksekonverterens opgave var at omsætte rulning og
duvning til sigtebriskehældning og sigtetapaksehældning til brug ved stabilisering af det 3-aksiale centralsigte. Kanonkonverterens opgave var at omsætte rulning og duvning til kanonbriskehældning og kanontapaksehældning til brug ved stabilisering af de fra korrektøren modtagne kanondata.
Tapaksehældningskorrektørens formål var at omsætte de fra kanonkonverteren modtagne 3-aksialt stabiliserede kanondata til 2-aksialt stabiliserede
kanon data. Fra tapaksehældningskorrektøren transmitteredes kanondata
til pjecerne. Artillerikompasset havde til opgave på grundlag af de fra centralstabilisatoren modtagne oplysninger at eliminere virkningen af skibets
giring og kursændringer.
Centralsigtets maksimale retningshastighed var i højden og siden
60°/ sek. Den maksimale radarafstand var 23.000 m, maksimal afstand for
målfølgeren 9.700 m, for luftrnålskorrektøren 12 sekunders flyvetid svarende til ca. 5.800 m , og for sømålskorrektøren 12.000 m. Til betjening
krævedes 2 mand på centralsigtet og 6 i artillericentralen samt måludpegningspersonel i operationsrummet og ved måludpegningssigte.
Dette ildledelsesanlæg fungerede tilfredsstillende, og ÆGIR havde med 2
stk. ildledelsesanlæg M/54 samt 2 stk. 102 mm kanon M/52 LvSa2 og 6 stk.
40 mm maskinkanon M/48 LvSa fået en tidssvarende artilleriarmering.

6. TRITON-klassens italienske artillerimateriel
Det amerikanske våbenhjælpsprogram (MADP) omfattede 4 esk ortefartøjer benævnt PCE (Patrol Craft Escort), hvoraf 2 skulle bygges i USA og 2
i Italien for US midler. De 2 i USA byggede enheder, som søsattes i 1954,
havde et deplacement fuldt udrustet på ca. 900 t og en artilleriarmering bestående af:
l stk. 3 inch /50 cal. i håndrettet affutage Mark 22
(76 mm kanon M/51 LvSa)
3 stk. 40 mm Bofors Mark l
(40 mm maskinkanon M/36 LvSa2 M/50))
4 stk. 20 mm Oerlikon Mark 10
(20 mm maskinkanon M/42 LvSa M/52)
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--Korvetten TRITON med den oprindelige, italienske artilleriarm ering. (OrlogsmuseeL).

Da man i søværnet blev klar over, at de i Italien byggede enheder nok var
af samme størrelse som de amerikansk byggede, men bl.a. havde højere fart
(20 mod 15 knob) og mere moderne luftværnsskyts og elektronisk materiel, lykkedes det at få foretaget en ombytning, således at Danmark fik 4 italiensk byggede eskorteskibe , og de 2 amerikansk byggede leveredes til
Holland. De 4 skibe , der klassificeredes som korvetter og fik navnene TRITON, DIANA, FLORA og BELLONA, indgik i flådens tal 1955-1957. De
havde fuldt udrustet et deplacement på ca. 790 t og en artilleriarmering bestående af2 stk. 76 mm maskinkanon M /55 LvSa opstillet i diametralplanet
på bakken og på agterdækket og 1 stk. 40 mm maskinkanon M /48 LvSa2 på
overbygningen foran for agterste kanon samt et ildledelsesanlæg ligeledes
benævnt M /55. Den 40 mm maskinkanon M /48 LvSa 2 M /55 var som tidligere nævnt en i Italien fremstillet pjece. Kanonen var af Bofors konstruktion og fabrikeret på licens, medens den maskinrettede dobbeltaffutage var
af italiensk konstruktion. Denne pjece kunne fjernrettes fra centralsigtet eller fra en sigtesøjle M /55 .
76 mm maskinkanon MI55 LvSa
Kanonen , der var fremstillet af det italienske firma Stabilimenti Meccanici
di Possuoli (SMP) i Napoli, var en 62 kalibre lang automatisk kanon , der fra
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Den 76 mm maskinkanon Ivi / å å LvSa. (Tegninger til beskrivelse af 76 mm Mk M/55 LvSa , 1957) .

pjecekommandørens plads kunne omstilles til enkeltskud eller automatisk
skydning. Patrontilførslen foregik automatisk fra en drejelig tromle, der
maksimalt kunne indeholde 14 skud. Ansætningen foretoges af en ansætte rmekanisme, hvis drivrulle, der blev drevet af en el ektromotor, førte patronen ind i kammeret. Den vandret liggende kile lukkedes af en lukkefjeder, idet patronen på normal vis påvirkede udkasterne. Affyringen foregik
herefter automatisk, og efter udkastet slyngedes det tomme h ylster skråt
bagud langs en svingbar hylsterafviser. Tromlen drejede sig nu automatisk,
hvorved en ny patron førtes hen foran ladehullet. Ny ansætning fandt sted,
og funktioneringen gentog sig som beskrevet, indtil aftrækket blev sluppet,
tromlen var skudt tom, elle r kanonen var ført ind i affyringsbegrænset område. Når tromlen var skudt tom, eller opladning af delvis tom tromle ønskedes, bragtes kanonen i lodret ladestilling (højderetning 90 ° og en af 15
forskellige sideretninger) , hvorved den udløste en ladeelevator, som automatisk ladede tromlen op med det manglende antal patroner. Var pjecen i
fjernretning, søgte den derpå straks ind i synkronisering med centralsigtet.
Tromlen kunne også h åndlades ved højderetning ca. 10 °. Der anvendtes
enhedsammunition. Brisantgranat M /55 indeholdt en sprængladning af
0,6 kg presset trotyl. Til denne granat anvendtes stødbrandrør med autodestruktion, der virkede efter 18-36 sek. flyvetid. Affutagen var forsynet med
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et elektrohydraulisk drivmaskineri, der muliggjorde en retningshastighed i
siden på 60 /sek. og i højden på 30 /sek. Pjecen kunne fjernrettes fra ildledelsesanlæg M/55. Lokalt kunne den maskinrettes ved hjælp af højde- og
sideretningshåndhjulene, som ogs å anvendtes til h åndretning. Pjecen
kunne også rettes i højden og siden efter følgevisere. Ved skydning mod
søm ål kunne pjecen rettes under anvendelse af de ved højderetterens og sideretternes pladser placerede sigtekikkerter. Lokal højderetning udførtes
fra pjecens venstre og sideretning fra pjecens højre side, hvor der var sæder
for de 2 rettere. På venstre side var der endvidere sæde for pjecekommandøren, som betjente pjecens kontrolpult, ladestillingsarmen, udløserhåndtaget og telefonforbindelsen til ildledelsen og ammunitionsmagasinet.
Affyring kunne foretages fra højderetterens affyringspedal, kontrolpulten
eller centralsigtet. Højderetningsfriheden var -10 - + 100 0 • Ved 40 0 elevation
var rækningen 16.500 m. Den teoretiske skudhastighed var 70, den praktiske ca. 50 skud/min. Kanon besætn ingen bestod af 3 mand samt en ammunitionsmagasinbesætning på 5 mand.
0

0

Ildledelsesanlæg M/55

TRITON-klassens ildledelsesanlæg var beregnet til halvautomatisk følgning
af luftmål og søm ål samt i overensstemmelse hermed til fjernretning af de
om bord i korvetternes installerede 2 stk. 76 mm maskinkanoner M/55
LvSa og den 40 mm maskinkanon M/48 LvSa2 M/55. Anlægget var konstrueret af det italienske firma Nuova Giorgio S.p.a. i Genua. Det var ligesom ildledelsesanlæg M/54 et analogt, elektromekanisk anlæg. Systemet
omfattede følgende hovedkomponenter:
1. På øverste bro: Centralsigte M/55 med 3-aksialt stabiliserede
sigter og radarantenne for radar MLT 1.
2. I rum under centralsigtet: Radar modtager.
3. I artillericentralen:
Luft- og sømålskorrektører med m ålfølger, træfpunktsberegnere, ballistiske korrektører og vindkorrektører.
Radarafstandsenhed.
Målfatningspanel.
3. På banjerdækket: Koordinatomregnere og stabiliseringselement.
Centralsigtet betjentes af en ildleder, en højderetter og en sideretter.
Målfatning og m ålfølgning af luft- og søm ål kunne udføres ved hjælp af sigtekikkerter eller radaroscilloscoper. Sigtelinien og den parabolske radarantenne stabiliseredes om 3 akser ved hjælp af elektroniske servomekanismer,
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Blokdiagram aJildledelsesanlæg M/55. (Tegninger til beskrivelse aJildledelsesanlæg M/55, 1957).

idet der korrigeredes for tapaksehældning, briskehældning og ændring af
sideretningen i overensstemmelse med signaler fra bl.a. stabiliseringselementet. Målfølgeren lettede retternes styring af sigtemidlerne og udglattede sigtedata, før de sendtes til korrektøren, således at de kunne udnyttes
til beregning af måldata. Målfølgerens data sendtes endvidere tilbage til
centralsigtets styresystem for højde- og sideretning. Der var således en lukket kreds, der udgjorde den regenerative styring af centralsigtet. Til ildlederen, der var placeret til forkant af centralsigtet, fandtes et panel til indføring ved skydning mod sømål af gisset målfart og målvinkel og af nedslagsrettelser. Endvidere fandtes der til hans brug et håndtag til hurtig målfatning. Stabiliseringselementet, der var det amerikansk konstruerede
Mark 7, beregnede kontinuerligt briskehældningen og tapaksehældningen. Stabiliseringen i siden muliggjordes af en i centralsigtet indbygget
geometrisk omregner.
På grundlag af de stabiliserede sigtedata (afstand, højdevinkel og pejling)
og den hastighed, hvormed disse størrelser ændrede sig, beregnede korrektøren det fremtidige træfpunkts polære koordinater, som efter at være
blevet adderet til de ballistiske korrektioner, herunder korrektioner for
vind og begyndelseshastighed, sendtes via den geometriske omregner til
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koordinationsomregnerne for at blive omregnet til vinkler i forhold til
dæksplanet. Koordinationsomregnernes data til kanonerne (højde- og sideretning) var korrigeret for vandret parallaksafstand og for placementskævheder.

Materielproblemer
Såvel kanoner som ildledelsesanlæg var avanceret og sofistikeret materiel,
som lovede godt. Der opstod imidlertid hurtigt både for besætningerne og
for Søartilleriet store vanskeligheder med at vedligeholde dette materiel,
og snart viste det sig i praksis umuligt at holde det i operativ stand. Et uheld
vinteren 1957-1958 under skydning med den 76 mm maskinkanon M/55
LvSa i korvetten FLORA, hvor mangelfuldt udkast af et tomt patronhylster
resulterede i, at næste patrons drivladning antændtes under ansætningen,
og hvor kanonbesætningen fik lettere forbrændinger, gav anledning til indførelse af en særlig sikkerhedsanordning, som skulle forhindre, at kanonens ladetromle drejedes, og en patron sattes an, før det tomme hylster fra
forrige skud var kastet helt ud." Der opstod adskillige andre problemer
med korvetternes kanoner, ammunitionselevatorer og ildledelsesanlæg. Da
der med Søartilleriets personelle og værkstedsmæssige kapacitet kun forventedes at kunne vedligeholdes 2 korvetter, fremsattes i februar forslag
om, at den 3. udrustede korvet midlertidigt omarmeredes ved ombytning
af 76 mm pjecerne incl. elevatorer med 40 mm maskinkanoner M /36 LvSa
M/50. Dette projekt udviklede sig imidlertid til, at alle 76 mm makinkanoner M /55 LvSa i løbet af finansåret 1959/1960 blev udtaget af de 4 korvetter og i hvert skib erstattet af l stk. 40 maskinkanon M /36 LvSa M /50. w
Samtidig var det blevet pålagt Søartilleriet at undersøge betimeligheden af
og mulighederne for en evt. endelig omarmering af TRITON-klassen.

7. Byggepause ogfornyet våbenhjælp :~ l
I 1954 og årene derefter blev forsvarsbudgetterne kraftigt nedskåret bl.a.
på grund af en forværring af landets økonomi, og planlægningen for erstatningsbyggeri for materiel, der måtte udgå på grund af alder, blev stillet
i bero i en årrække. Først i 1958 kunne der forhandles om iværksættelse af
visse nybygninger, og i 1959 blev der givet bevilling til bl.a. 4 inspektionsskibe afHVIDB]ØRNEN-klassen (ca. 1.775 t). Samme år blev der med USA
indgået en aftale om fælles amerikansk-dansk finansiering af et 5-årigt byggeprogram. Dette program omfattende 2 patruljejagere, 2 minelæggere,
undervandsbåden SPRINGEREN, 6 torpedobåde (4 dieselbåde af FALKEN-klassen og 2 gasturbinebåde af SØLØVEN-klassen), 8 bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen og 4 lægtvandsminestrygere af VIG-klassen, i alt
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Inspektionsskibet INGOLF. (Orlogsmuseet).

23 enheder. I marts 1960 vedtoges en ny forsvarslov, der for søværnets vedkommende var bemærkelsesværdig derved, at den fastsatte detaljerede
mindste styrkemål for flåden, nemlig 8 større enheder, 18 motortorpedobåde eller lignende, 6 undervandsbåde, 8 minelæggere, 12 minestrygere og
9 bevogtningsfartøjer samt skibe til andet form ål." I tilgift til våbenhjælpen
lykkedes det kort efter vedtagelsen af den nye lov at få gennemført nationale bevillinger til bygning af et bevogtningsfartøj for opfyldelse af forsvarslovens målsætning på 9, samt til køb afbornholmerbåden HAMMERSHUS,
der som uarmeret depotskib fik navnet HENRIK GERNER. I 1961 tilbød
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Torpedobåden SØBjØRNEN. (Orlogsmuseet).

USA at deltage i fællesfinansiering af yderligere 2 minelæggere, og USA leverede 2 tankfartøjer (RIMFAXE-klassen) og 10 landgangsfartøjer (LCU).
Et års tid senere førte forhandlinger med USA til, at det fra amerikansk side
stilledes i udsigt, at man ville forære flyvevåbnet l J.!! eskadrille F-l 04 jagerfly,
hvis Danmark til gengæld ville bevillige et beløb svarende til dette materiels
værdi til materielanskaffeIser til hæren og søværnet. For søværnets vedkommende besluttedes det at anskaffe ammunition, 4 nye torpedobåde af
SØLØVEN-klassen og 2 undervandsbåde af tysk type, NARHVALEN og
NORDKAPEREN.
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76 mm kanon M/6i LvSa som anvendt i inspektionsskibene afH FlDBjØRlVEN-klassen og BESKYTTEREN. (Foto: Helge Abrahamson. TJ'vI) .

Med HVIDBj0RNEN-klassen indførtes atter den tidligere omtalte amerikanske 3 inch 50/cal. halvautomatiske kanon i h åndrettet enkeltaffutage
Mark 22, nu med den danske betegnelse 76 mm kanon M/61 LvSa og forsynet med et ved Søartilleriet fremstillet vejrskjold af aluminium. Hovedparten af de øvrige enheders armering er allerede beskrevet under omtalen af 20 mm og 40 mm maskinskytset. Patruljejagernes (fregatternes) og
minelæggernes hovedarmering af amerikansk 5 og 3 inch skyts beskrives i
det følgende.
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Fregatten PEDER SKRAlvl med den oprindelige armering. (Orlogsmuseet).

8. PEDER SKRAM-klassens 127 mm batteri
Som de sidste to skibe af det amerikansk-danske cost sharing program blev
fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE, der oprindelig var klassificeret som patruljejagere, bygget p å Helsingør Skibsværft og
Maskinbyggeri. Begge fregatter, der fuldt udrustet havde et deplacement
på ca. 2.700 t, blev sat på stablen i 1964 og søsat i 1965. De var på maskinområdet bemærkelsesværdige skibe. Deres maskineri var en kombination
af to dieselmotorer eller to gasturbiner (CODOG) . Gasturbinerne ydede
tilsammen 44.000 HK, der gaven fart på ca. 30 knob. PEDER SKRAM-klassen blev i denne henseende banebrydende i den vestlige verden.
Det amerikanske 127 mm skyts

Med henblik på fregatternes hovedarmering anstillede SøartiIIeriet en
række undersøgelser af moderne, automatiske kanoner med kaliber i området mellem 100 og 127 mm. Eksempelvis havde A.B. Bofors fra 1950
fremstillet en helautomatisk 120 mm enhedspjece med en skudhastighed
på 40 skud/min. Ved udgangen af 1950erne var den indført i den svenske
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og den hollandske flåde. Den franske marine havde i samme periode taget
en 100 mm helautomatisk kanon i brug. Den havde en skudhastighed på 60
skud/min. og indførtes i be gyndelsen af 1960erne i den tyske forbundsrepubliks nye jagere og fregatter," Søartilleriets undersøgelser blev imidlertid
ikke ført til ende, da Søværnskommandoen ved et møde med chefen for
Søartilleriet i vinteren 1959-1960 bestemte, at fregatternes hovedarmering
skulle bestå af 2 stk. af den amerikanske dobbeltpjece, 5 inch /38 Gun Mark
12 in Mark 38 Twin Mounting, der i søværnet fik betegnelsen 127 mm kanon M/60 LvSa2. 3~ Den var udviklet af det amerikanske Bureau of
Ordnance og indførtes i enkeltaffutage i De Forenede Staters flåde i 1934.
Ved udbruddet af den anden verdenskrig var produktionen af dobbeltpjecer i gang først og fremmest til brug som luftværnsskyts i slagskibe, krydsere
og hangarskibe. I 1944 blev den 5 inch /50 Gun Mark 12 in Mark 38 Twin
Mounting taget i brug som hovedarmering i jagerne af SUMNER- og GEARING-klasserne. Den ans ås for den mest vellykkede "dual purpose" skibskanon i den anden verdenskrig. Ikke mindst viste denne kanon sin effektivitet
mod luftrnål efter indførelsen af radobrandrør (VT fuzes) .3:, Afgørelsen i
1959-1960 til fordel for denne tunge og mandskabskrævende og nu ældre
pjece med halvautomatiske kanoner blev truffet efter, at USA havde tilbudt
at sælge brugte pjecer til favørpris fra overskudslagre , samt under hensyn til
dens pålidelighed og et ønske om at få en kanon, som anvendte en meget
udbredt ammunitionstype inden for NATO. 3nDet skulle imidlertid vise sig,
at såvel det påkrævede og omfattende hovedeftersyn af pjecerne i USA som
al den nødvendige ammunition m åtte betales til fuld dagspris."
I PEDER SKRAM-klassen installeredes de 2 pjecer forude i diametralplanet i såkaldt AB opstilling med l stk. på bakken og l stk. på overbygning
umiddelbart agtenfor den forreste pjece. Denne placering ansås efter en
operationsanalyse af forventede kampsituationer i 0stersøområdet for at
være den optimale. I december 1965 foretoges installationsskydning af artilleriskolen Sjællands Oddes 127 mm kanon M/60 LvSa2.3X
Den 127 mm kanon var en halvautomatisk kanon, der bestod af kanonrør, stødbundstykke og styreramme med ansættermekanisme. Det 38 kalibre lange løb havde 45 højresnoede riffelgange med konstant stigning svarende til 30 kalibre. Den lodrette halvautomatiske kilernekanisme åbnedes
ved h åndbetjening ved hjælp af en manøvrearm på styrerammens højre
side. Styrerammen, der dannede leje for bl.a. stødbundstykke og ansættermekanisme, var forsynet med et patron- og projektilleje, hvorpå ammunitionen manuelt anbragtes af de gaster, der var udstukket som projektil- og
patronladere. På styrerammens overside var der anbragt et elektrisk-hydraulisk ansættersystem, der gennem en kontrolmekanisme blev dirigeret
af projektilladeren. Når patron og projektil var anbragt, påvirkede laderen
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Fregatternes 12711/11/ batteri. (Orlogsmuseet).

et håndgreb, hvorefter en ansætter skubbede på patronhylsterets bagende
og derved førte patron og projektil ind i kanonens kammer, hvorpå kilen
lukkedes. Under rekylen blevansætteren af stødbundstykket ført til sin bagerste stilling. Affyring kunne foretages elektrisk (normalt) eller ved perkussion. Kanonerne kunne lades og affyres under alle højderetninger. Til
at bremse kanonen under rekyl og fremløb var der i stødbundstykket anbragt 2 rekylbremser, der var indbyrdes forbundet gennem en væskekanal;
endvidere fandtes et pneumatisk frembringerapparat. Kanonen var desuden forsynet med et gennemblæsningssystem, der havde til opgave at hindre indtrængen af krudtgas i tårnet. Der anvendtes delt ammunition, idet
drivladningen var anbragt i et selvstændigt ladningshylster (patronhylster).
Som fængmiddel anvendtes en fængskrue, der kunne være en perkussionsfængskrue, en elektrisk fængskrue eller en kombineret fængskrue. Som
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127 mm kanon M j60 LvSa2. (Tegnet afKirsten Yde-Andersen, TM).

krigsprojektiler anvendtes brisantgranater og lysgranater. Brisantgranaterne, der havde en sprængladning af presset trotyl, bragtes til detonation
ved hjælp af anslagsbrandrør, tidsbrandrør (urværks-brandrør) eller radobrandrør. Tillysgranaterne anvendtes tidsbrandrør. Begyndelseshastigheden var ca. 795 ml sek.
Affutagen var en drejeskiveaffutage. Den bestod i princippet af en fundamentplade, en drejeskive med 2 raperter samt et skjold, der helt omsluttede pjecen. Skjoldet var forsynet med adgangsdøre og bagude på taget
med en åbning med beskyttelseshætte for pjecekommandøren. Pjecen rettedes i siden og kanonerne i højden ved hjælp af to på drejeskiven anbragte
elektrisk-hydrauliske drivmaskinerier, der hver styredes af en kontrolenhed. Kontrolenhederne kunne enten kontrolleres ved fjernretning (synkro) fra et ildledelsesanlæg eller lokalt fra pjecens retningshåndhjul gennem en mekanisk forbindelse. Det var endvidere muligt at anvende h ånd-
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retning; men denne retningsform var kun an vendelig ved justeringer og
lignende, da det på grund af pjecens sto re vægt ikke var muligt a t rette den
med tilstrækkelig stor hastighed til målfølgning. Højderetningsapparatet
var anbragt p å kanonernes venstre side, sideretningsapparatet p å den
højre. Kanonerne kunne affyres gennem et elektrisk affyringskredsløb tilsluttet affyringskontakter ved ildledelsesanlægget eller ved højderetningsh åndhjulene. Affutagen var også udstyret med et mekanisk affyringssystem
med en affyringspedal ved højderetterens plads. Der fandtes 2 sigtesystemer. Det ene bestod af kikkerter for retterne og et fælles indstillingssystem
for opsats og sideforskydning efter ordre-/følgeviser. Det andet var pjecekommandørens sigte, som var placeret ved hans plads på en platform bagtil og kunne anvendes til udpegning af mål for højde- og sideretterne. Til
ammunitionsophejsning fra omlademagasinet under pjecerne til laderne
ved kanonerne fandtes for hver kanon 1 patronelevator og 1 projektilelevator, der blev drevet af en elektro-hydraulisk driven hed placeret under pjecekommandørens platform. Projektilelevatoren var forsynet med et temperapparat, således at tempering automatisk kunne udføres under ophejsning. Elevatorerne, der var anbragt mellem kanonerne, var fastgjort til undersiden af affutagens drejeskive og ført ned i omlademagasinets midte.
Omlademagasinet bestod af en roterende ammunitionsreol, der drejede
med konstant hastighed uafhængigt af pjecen. Ammunitionsreolen fyldtes
med projektiler og patroner fra det omliggende omladerum, der var udstyret med 2 magasinelevatorer.
Kanonernes højderetningsfrihed var -15° - + 85 °. Ved maskinretning var
maksimal retningshastighed i højden 15°/ sek., i siden 25°/ sek. Ved 40
vation var rækningen ca. 15.800 m. Skudhastigheden var 15-18 skud/min .
pr. kanon. Pjecebesætningen bestod af 13 mand. Endvidere var der i omladerummet en besætning på 13 mand.
0ele-

Ildledelsesanlæg M /64
I 1963 indhen tede Søartilleriet kon trakttilbud fr a Hollandse Signaalapparaten i Hengelo og fra det schweiziske firma Contraves i Zurich p å levering af ildledelsesmateriel til patruljejagerne, som de endnu betegnedes.
En sammenlignende vurdering af de to tilbud førte til, at Søartilleriet i september samme år foreslog Søværnskommandoen, at tilbuddet fra Contraves antoges. Et af Søartilleriets naturlige krav til de nye anlæg var, at disses korrektører skulle kunne behandle luftmål (fly og missiler) med de aktuelle hastigheder. Dette udelukkede de i tidligere ildledelsessystemer anvendte elektromekaniske korrektører og krævede systemer, der var baseret
på rent elektrisk arbejdende komponenter. Korrektørerne i det hollandske
tilbud var udformet som cifferregnemaskiner under anvendelse af digital-
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Til venstre det ubemandede centralsigte M /64, til højre korrektøren i artillericentralen. (Tøjhusmuseet).

teknik, medens alle beregninger i det fra Contraves modtagne tilbud blev
udført af variable kondensatorer i et analogt system. Selvom Søartilleriet
erkendte, at digitalteknik sikkert ville være fremtidens løsning, var man betænkelig ved på daværende tidspunkt at skulle indføre den nye, l.generations digitalteknik, som måtte forventes at medføre betydelige uddannelsesmæssige og vedligeholdelsesmæssige problemer. Contraves tilbud omfattede en nyudviklet radar, der bød på væsentlige fordele med hensyn til
rækning, an tijamming-egenskaber, følgenøjagtighed og reservemulighed.
Væsentlige dele af den anvendte beregningsteknik i Contraves anlæg var
endvidere kendt fra de til hærens 40 mm luftværnsbatterier anskaffede
Fledermaus ildledelsesanlæg. Søartilleriets forslag til kontrakt med Contraves indsendtes i september 1963.~\1 Behandlingen på højere niveau afforslaget samt forhandlingerne med amerikanske myndigheder trak imidlertid ud, således at der først i august 1964 kunne indgås kontrakt D 501 mellem Søartilleriet og Contraves AG om levering af 2 ildledelsessystemer hvert
omfattende 3 ildledelsesanlæg til fregatterne. Anlæggene fabrikeredes under projektbetegnelsen DENEZY~o I december 1965 fulgte kontrakter om
leverance af 4 tilsvarende anlæg til cost sharing programmets minelæggere
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(D 504) og 1 anlæg til Artilleriskolen Sjællands Odde (D 505). Den administrative fors inkelse i forbindelse med tegning af kontrakten kombineret
med nogen forsinkelse i produktionsfasen bevirkede, at de første anlæg til
fregatten PEDER SKRAM først kunne installeres i 1968 og i HERLUF
TRaLLE i 1969 godt et år efter, at første kommandohejsning havde fundet
sted. Disse anlæg viste sig at være velfungerende og rimelig robuste.
De 3 i hver fregat in stallerede anlæg benævntes anlæg A, B og C. Anlæg
A, hvis centralsigte og artillericentral var placeret ovenfor broen foran for
forreste mast, var et kombineret luft-, sø- og landmålsanlæg, hvis ballistik
var baseret på 127 mm kanon M/60. Dette anlæg leverede ogs å data til belysning med lysgranater. Anlæg B og C var med centralsigter og artillericentraler placeret side om side på overbygningen agten for agterste skorsten. Deres ballistik var baseret på 40 mm maskinkanon M/48 og på 127
mm kanon M/60. Hvert af disse 2 anlæg kontrollerede primært 2 stk. affregattens 4 stk 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa, der var placeret med 2 stk.
i hver side på overbygningen ud for og agten for agterste skorsten . De 127
mm kanoner M/60 LvSa2 kunne hver for sig eller samlet kobles til anlæg B
eller C. Anlæg B og C leverede endvidere sideretningsdata til 51 mm lysraketstyr M/62 Sa16, som var opstillet på overbygningen mellem de 2 skorstene. 127 mm og 40 mm pjecerne fjernrettedes og affyredes fra ildledelsesanlæggene. Ved belysning med 127 mm lysgranat affyredes lyspjecen
dog lokalt efter fyrsignaI.
Det karakteristiske ved dette system var, at centralsigterne var ubemandede. På centralsigterne var anbragt den parabolske antenne til ar tilleriradar type SCS-1 samt et TV-system med 150 mm optik. Måludpegning foregik fra operationsrummet eller fra et af de tre måludpegningssigter.
Målfølgning kunne ske som automatisk radarfølgning med radaren låst på
målet eller som manuel radarfølgning fra nedslagspanelet i artillericentralen. Målfølgning ved hjælp af TV udførtes ligeledes fra artillericentralen.
Endvidere kunne målfølgning ske som generativ følgning, d.v.s. følgning
på grundlag af måldata genereret i anlæggets korrektør. Denne form for
målfølgning anvendtes specielt, hvis radarmålfølgning vanskeliggjordes på
grund af forstyrrelser. Endelig var det muligt ved hjælp af passiv følgning at
følge et mål, der f.eks udsendte forstyrrende signaler (jamrning). På grundlag af målfølgningen og den indstillede engagementsform (1uftmål , lavt
luftmål , sømål eller landmål) beregnede den i artillericentralen placerede
korrektør kanondata (kanon højderetning, kanonsideretning og evt. tempering) . Skydningen lededes af en i hver artillericentral placeret gruppeleder. Ved engagement af udpeget mål gav han ordre til ild åbning. Ved beskydning af sømål valgte han beskydningsmåde og indstillede nedslagsretteIser på grundlag af nedslagsobservation på radar eller TV. Stabiliserings-
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Minelæggeren SJÆLLAND. (Søværnets Taktik - og Våbenskole,fa ggntppe fjernkending).

systemet omfattede 2 centralstabilisatorer, der hver for sig kunne arbejde
med alle 3 ildledelsesanlæg. Takket være den høje grad af automatisering
omfattede ildledelsesbesætningen foruden personel i operationsrummet
og ved måludpegningssigterne kun 3 mand i hver artillericentral.

9. Indførelse af amerikanske 76 mm maskinkanoner
Cos t sharing programmets 4 minelæggere, der navngaves FALSTER, FYEN,
MØEN og SJÆLLAND, byggedes på Frederikshavn Værft og Flydedok og
A/S Nakskov Skibsværft og løb af stablen i 1962-1963. De blev fuldt udrustet på 1991 t, kunne medføre en minelast på ca. 400 selvvirkende miner og
gøre en fart af 17 knob.
Valget af den 3 inch/50 cal. Gun Mark 22
I 1959 havde Søværnskommandoen bestemt, at de kommende minelæggere hver skulle armeres med 2 stk. 3 inch maskinrettede kanoner i enkeltaffutage (US 3 inch/50 cal. Mark 34), som det nu var muligt at anskaffe.
Endvidere havde Søværnskommandoen som tidligere nævnt pålagt Søartilleriet at undersøge betimeligheden af og mulighederne for en evt. ornarmering af korvetterne af TRITON-klassen. Under hensyn til cost sharing
programmet anså Søværnskommandoen det bl.a. af personelbesparende
og af standardiseringsmæssige grunde for ønskeligt, at en omarmering
fandt sted, uanset at Søartilleriet efter at have sat store kræfter ind på opgaven stadig nærede håb om, at det ville lykkes at bringe den italiensk byggede 76 mm pjece i funktioneringsduelig stand." Nærmere undersøgelser
viste, at minelæggerne ville kunne bære 3 inch /50 cal. i dobbeltaffutage
(Twin Mounting Mark 33), og at der i hver af korvetterne kunne installeres
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KorvettenFLORA efteromarmering. (Orlogsmuseet).

2 stk. i enkeltaffutage (Mark 34). Til cos t sharing programmet købtes derfor 8 stk. 3 inch/50 cal. Twin Mounting Mark 33 (76 mm maskinkanon
M/60 LvSa2), samtidig med at den herværende Military Assistance
Advisory Group (MAAG) afgav bestilling i USA på 8 stk. 3 inch /50 cal.
Single Mounting Mark 34 (76 mm maskinkanon M/60 LvSa) til korvetterne. Endvidere indkøbtes for nationale midler 3 stk. 3 inch/50 cal. Mark
33 og 4 stk. Mark 34 til skolebrug m.m." De til minelæggerne og korvetterne beregnede pjecer modtoges i 1960, og i de efterfølgende år installeredes dette skyts i de 4 korvetter af TRITON-klassen og de 4 minelæggere af
FALSTER-klassen (ca. 2.000 t), som indgik i flådens tal i 1963-1964. I begge
skibstyper opstilledes de i diametralplanet på bakken og på agterdækket. I
forbindelse med korvetternes omarmering udskiftedes bl.a. afvægtmæssige
grunde den fra Italien leverede dobbeltpjece, 40 mm maskinkanon M/48
LvSa2 M/55, og tilhørende sigtesøjle med den i flåden almindeligt anvendte 40 mm maskinkanon M/48 LvSa med tilhørende sigtesøjle M/5!.
De 3 inch/50 cal. Mark 22 i Mark 33 og Mark 34 affutager var udviklet
under den sidste del af den anden verdenskrig, da lufttruslen og ikke
mindst kamikazeangrebene krævede luftværnsskyts, der havde en højere
skudhastighed end de da anvendte 3 inch (76 mm) halvautomatiske kanoner, og som var sværere end de 40 mm maskinkanoner og i stand til på
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større afstande at engagere luftmål med brisantgranater udstyret med radobrandrør. I 1944 påbegyndtes og i 1948 indførtes de 2 pjecetyper i den
amerikanske flåde. De var dimensioneret således, at de kunne anbringes
om bord i skibene på fundamenter for 40 mm Bofars maskinkanoner L/60
i henholdsvis firlinge- og dobbeltaffutager, hvorved skibenes luftværn
kunne styrkes uden større ombygningsarbejder. Meget malende blev den
nye kanon beskrevet som: "Designed to fire 50 rounds per minute, the 3
inch /50 throws a heavy, fast, VT-fuzed stream of shot into speeding aircraft
and missiles". Disse pjecer anvendtes i den amerikanske flåde indtil 1978.
Pjecernes konstruktion
Kanonen var helautomatisk med mulighed for omstilling til enkeltskud.
Ved automatisk skydning kunne opnås en skudhastighed på 50 skud/min.
Ammunitionen tilførtes automaten manuelt af to ladere, en på hver side af
automaten, hvorefter ladning, affyring og udkast skete automatisk, når pjecekommandørens sikkerhedsgreb og det valgte aftrækkergreb blev påvirket. Den hydrauliske rekylbremse, der var anbragt på undersiden af kappen, bremsede den bevægelige del under rekyl og fremløb. Frembringerfjederen, der var mon teret uden på kanon røret, øgede under rekylen
bremsningen og førte den bevægelige del frem efter endt rekyl.
Kanonrøret var samme type som ved tidligere halvautomatiske 76 mm
pjecer (3"/50 cal.). Løbet var forsynet med 24 højresnoede riffelgange med
ensformig snoning svarende til stigning 32 kalibre. Den lodrette kilemekanisme var forsynet med en slagmekanisme indrettet således, at den primære affyringsmåde var elektrisk affyring og den sekundære perkussionsaffyring. Kilen kunne ved klargøring til skydning og afladning åbnes ved drejning af et manøvrehåndtag. Under automatisk skydning åbnedes kilen under kanonens fremløb. Når en patron indførtes, udløstes kilen og lukkedes
af en lukkefjeder.
Automaten, der var monteret bagtil på kappen, var en elektrisk drevet
mekanisme, hvis opgave det var at lade og affyre kanonen samt at lede udkastet af det tomme hylster. Automaten kunne rumme 5 patroner. En lademotor drev gennem en kobling tilbringer, slusemekanisme, ladeskål og
ansættermekanisme samt et arrangement afkamskiver. Disse komponenter
var mekanisk synkroniserede og styredes af et elektrisk kontrolsystem.
Kontrolenheden havde til opgave at kontrollere den mekaniske kraftoverføring fra lademotoren til tilbringeren, slusemekanismen og ladernekanismen. Når pjecekommandørens sikkerhedsgreb og et af affyringsgrebene
påvirkedes, sluttedes strømmen til koblingssolenoiden, og lademotoren,
der roterede med konstant hastighed, kobledes til automaten. Tilbringeren, der var anbragt ovenpå automatens side plader og bl.a. bestod af 3 lade-
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Amerikansk 3 incll/50 cal. in Single Mounting iV/ark 34 benævnt 76 mm Mk M /60 LvSa.
(Jegnet afKirsten Yde-Andersen, TM).

valser, bragte skiftevis de fra højre og venstre side manuelt tilførte patroner
ind p å slusemekanismen. Med ladeskålen i øverste stilling åbn ed es slusemekanismen, og en patron faldt ned p å ladeskålen, der begyndte at svinge
bagud og nedad medtagende patronen. Slusemekanismen lukkede igen,
og næste patron førtes ind p å den klar til næste ladebevægelse. Når ladeskålen havde n ået sin nederste stilling og var på vej frem mod ladehullet,
begyndte ansætterkæden at køre fremefter medtagende ansætterslæden,
der havde fat i patronen. Når ansætterslæden n åede frem til forreste ende
af ladeskålen, stoppede den; men ansætterkæden fortsatte fremad og kastede patronen ind i kammeret. Samtidig begyndte ladeskålen at svinge tilbage til øverste stilling. Hylsterkraven tvang udkasterne fremad, hvorved kilen udløstes og lukkedes, slagmekanismen gled frem, og skud gik. Under
fremløbet åbn ed es kilen, og det tomme hylster kastedes ud under ladeskålen og ned i hylsterrenden. Ammunitionen var enhedspatroner. Som fængmiddel anvendes perkussionsfængskrue, elektrisk fængskrue eller kombineret fængskrue. Der fandtes brisantgranater med en sprængladning af
presset trotyl og lysgranater. Til brisantgranat anvendtes anslagsbrandrør
eller radobrandrør, tillysgranater tidsbrandrør. Begyndelseshastigheden
var ca. 820 ml sek.
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Enkeltaffutagen til den 76 mm maskinkanon M/ 60 LvSa var en maskinrettet drejeskiveaffutage, der primært fjernrettedes fra ildledelsesanlægget,
sekundært lokalrettedes fra højre eller venstre side af affutagen. Affutagen
var ikke konstrueret til håndretning; men til drejning af affutagen i siden
og højden, f.eks. under eftersyn , fandtes 2 håndsving. Raperten dannede
foroven bærearme for taplejerne. Platformen havde på hver side sæder for
retterne. Desuden fandtes et gelænder til støtte for laderne og bagtil en
hylsterrende. Drivmaskineriet, der kontrolleres afvekselstrømssignaler, bestod af 2 systemer, et for højde- og et for sideretning. Drivmotorerne var
jævnstrømsmotorer, der styredes af hver sin Metadyngenerator. På affu tagens venstre side fandtes højderetningsregulatoren med højderetningskomponenterne, på højre side sideretningsregulatoren med sideretningskomponenterne. Primært anvendtes fjernretning. Alternativt kunne der
anvendes lokalretning (hastighedsstyring) , hvor kanonen rettedes ved
hjælp af retningshåndtag på pjecen. På venstre side fandtes et sæt retningsh åndtag til luftrnålsskydning, på højre side et sæt til sømålsskydning.
Retningshåndtagene var forsynet med affyringsgreb .
Affutagen havde to langningstromler eller magasiner, der Dente til at
lette langningen af patroner fra langerne på dækket til laderne på affutagen samt som forh åndsmagasin. Hver langningstromle kunne indeholde 7
patroner og hvert magasin 6 patroner. På affutagen var til anvendelse ved
lokalretning monteret to sigternidler af forskellig type. Et ringsigte ved betjeningspladsen på venstre side beregnet til skydning mod luftmål og et kikkertsigte på højre side beregnet til skydning mod sømål. I forbindelse med
kikkertsigtet fandtes mekanismer for indstilling af opsats og sideforskydning. Pjecekommandørens plads var på platformen på venstre side bag luftmålsretteren. Affutagerne leveredes uden skjolde. l 1967 afprøvedes i TRITON et af Søartilleriet konstrueret prøveskjold af aluminium, hvorefter der
installeredes skjolde på alle pjecer i korvetterne.
I dobbeltaffutagen til den 76 mm maskinkanon M/60 LvSa2 var placeret
2 ens kanoner. Affutagen var bortset herfra i princippet opbygget som enkeltaffutagen. Den adskilte sig dog fra denne bl.a. ved at pjecekommandøren var placeret på et sæde mellem de to kanoner og her udstyret med
en kontrolpult. Han betjente kanonvælger, enkeltskudsomstiller og aftræksvælger. Ved hjælp af kanonvælgeren kunne der indstillles til ladning
og skydning med venstre, højre eller begge kanoner. Endvidere betjente
han ligesom ved enkeltpjecen sikkerhedsgrebet. I dobbeltaffutagens sideretningsregulator arbejdede en parallakskorrektør, der korrigerede for afstanden mellem centralsigte og pjece. Efter prøver i 1966-1967 i FALSTER
anskaffedes og installeredes til alle pjecer i 1967-1968 vejrskjolde af aluminium konstrueret og fremstillet ved Søartilleriet.
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Amerikansk 3 ine/l/50 cal. in Twin Mounting Mark 33 benævnt 76 mm M /60 LvSa2 i minelægger af
FALSTER-klassen. (Søværnets Taktik- og Våbenskole,faggruppe fjernk ending).

Til ammunitionens transport var der både i korvetterne og minelæggerne elektrisk drevne elevatorer af fabrikat Thomas B.Thrige. Elevatorerne var indbygget i skakte og førte ammunitionen fra ammunitionsmagasinerne til dækket. Ophejsning skete i elevatorstole hver med plads til
4 stk . 76 mm ammunitionskoggere. Hejsehastighed 0,5 m /sek.
Kanonernes højderetningsfrihed var ved begge affutagetyper -15° - + 85 °.
Ved maskinretning var maksimal retningshastighed i højden 24 °/ sek. og i
siden 30 °/ se k. Ved 40 ° elevation var rækningen 12.700 m. Skudhastigheden var som ovenfor anført 45-50 skud/min pr. kanon. Ved enkeItaffutagen bestod pjecebesætningen af 7, ved dobbeItaffutagen af Il mand, hvortil der for begge kom 4 hjælpelangere.
Koruettemes ildledelsesanlæg M/54/60
Da det i løbet af 1959 viste sig muligt at udskifte TRITON-klassens italiensk
byggede 76 mm pjecer med amerikansk 76 mm maskinskyts, iværksattes en
undersøgelse af mulighederne for i de 4 korvetter at anvende de 4 stk. ild-
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ledelsesanlæg M/54, der ikke var blevet installeret i HOLGER DANSKE- og
HUITFELDT-klasserne. Forhandlinger med N.Y.Hollandse Signaal Apparaten i Hengelo, der havde fabrikeret disse anlæg, førte til, at der i december
1960 blev indgået en kontrakt med dette firma om modifikation af de 4 anlæg samt l beregnet til Artilleriskolen Sjællands Odde (kontrakt D 305).44
Udover at anlægget nu skulle baseres på 76 mm ballistik, ønskedes bl.a. en
forbedring af blindskydningsmulighederne mod søm ål, elimination af tapaksehældningen under søm ålsskydning og forbedring af parallaksberegningen." Det første modificerede anlæg, som fik betegnelsen ildledelsesanlæg M/54/60, kontrolleredes og accepteredes i DIANA i november 1961. I
de følgende år fulgte installation i de andre 3 korvetter. I marts 1966 foretog Søartilleriet afleveringskontrol af det 5. modificerede ildledelsesanlæg,
der var blevet installeret på Artilleriskolen Sjællands Odde." Selvom anlæggene var baseret på 76 mm ballistik, kunne de også anvendes til fjernretning af den 40 mm maskinkanon M/48 LvSa. Det til ildledelsesanlægget
knyttede måludpegningsanlæg bestod af et måludpegningssigte placeret på
øverste bro, foran for og lavere end centralsigtet, og et måludpegningspanel i operationsrummet.
I korvetterne bestod ildledelsespersonellet af 2 mand ved m åludpegningssigtet, l mand ved måludpegningsradaren i operationsrummet, 2 rettere i centralsigtet og 6 mand i artillericentralen.
Også i korvetterne viste ildledelsesanlæg M/54 sig at være driftsikkert og
pålideligt. Ligesom de 76 mm maskinkanoner M/60 LvSa forblev ildledelsesanlæg M/54/60 i brug i resten af korvetternes levetid.

Minelæggernes ildledelsesanlæg M/64
De til de 4 minelæggere af FALSTER-klassen bestilte ildledelsesanlæg, der
betegnedes ildledelsesanlæg M/64-I, var ligesom det ovenfor beskrevne ildledelsesanlæg M/64 i fregatterne af PEDER SKRAM-klassen, et kombineret
luft- og søm ålsanlæg, og det afveg kun på få punkter fra dette. Det var baseret på 76 mm ballistik og kontrollerede i minelæggerne begge 76 mm pjecer. Den agterste kunne dog også kobles til den agten for agterste mast placerede sigtesøjle M/51. Måludpegning udførtes fra operationsrummet eller fra et af de 2 m åludpegningssigter på øverste bro. Målet kunne endvidere ligesom i fregatterne opsøges med radar eller TV-kamera på det ubemandede centralsigte, der styredes af et af de automatiske søgeprogrammer eller styredes manuelt fra radarpanelet i artillericentralen. Ildledelsesbesætningen bestod af 2 m åludpegningsrettere, l operatør ved m åludpegningspanelet og 3 mand i artillericentralen.

Søartilleriets sidste år

FII11gl'l"ellde eluffor Soartilleriet og Souærnets
Artitleriinspektor 1969-1970, hommandorkaptajn H. Harboe-Hansen. (Marin ens Bibliotek).
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ChefelI f or Soartillenet og Souærnets
A rtillcriinspducr 1963-1968, kammander E. C.
Fm11c1t Petersen. (Marinens Bibliotek).

10. Seartilleriets sidste år
Kommandør E.C.Franch Petersen afløste i 1963 kommandør SJ.Valentiner
i dobbeltstillingen som chef for Søartilleriet og Søværnets Artilleriinspektør, en stilling han bestred til 1968 , da han afløstes af kommandør
Valentiner, der år e t før var tiltrådt som chef for Søværnets Materielkommando under oprettelse. Kommandørkaptajn A.L.P. Kristensen" tiltrådte i 1963 som næstkommanderende ved Søartilleriet og chef for inspektionsafdelingen. Han afløstes i 1967 af kommandørkaptajn H .HarboeHansen," som havde været cheffor materielsektionen. Den 01 /121967 oprettedes Søværnets Materielkommando som en fælles myndighed, hvori
søværnets tekniske tjenester gradvist skulle integreres. Søartilleriet blev
henlagt under den nye materielkommando." Inspektions- og uddannelsesvirksomheden skulle imidlertid ikke overføres til materielkommandoen,
men fremdeles varetages af artilleriinspektøren med ansvar overfor
Søværnskommandoen. I 1969 tiltrådte kommandørkaptajn H .HarboeHansen som fungerende artilleriinspektør og fungerende chef for
Søartilleriet. I september 1970 nedlagdes stillingen som artilleriinspektør,
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idet de hidtidige specialtjenesteinspektører afløstes af en våben-, en taktikog en teknikinspektør, og artilleriskolerne indgik i Søværnets Våbenskole
og betegnedes artillerikursus. Søartilleriet integreredes samtidig i
Søværnets Materielkommando, men nedlagdes først officielt den 31 /01
1971. Ved midnat sendtes fra Søartilleriet følgende signal på engelsk, der er
søværnets signalsprog, til chefen for søværnet:
"After 232 years of almost uninterrupted service to the fleet the gunnery
department reports that by midnight it will cease the activities and transfer
remaining ressources to the naval materiel command"."

11. Flådens armering ved årsskiftet 1969-1970
Med udgangen af 1969 bestod flåden af:
2
4
16
4
8
12
9

fregatter af PEDER SKRAM-klassen
korvetter af TRITON-klassen
motor-/ gasturbinetorpedobåde
undervandsbåde
minelæggere
minestrygere
bevogtningsfartøjer
samt skibe og fartøjer til særlige formål

I forhold til de i forsvarsloven af 1960 fastsatte minimums styrkemål var
der, n år korvetterne regnedes som større enheder, en mangel på 2
sådanne, 2 motortorpedobåde og 2 undervandsbåde. 2 undervandsbåde
var under bygning, og der arbejdedes i søværnet med et torpedobådsprojekt benævnt TB 68 (den senere WILLEMOES-klasse). Hvad angik de
såkaldte større enheder, herskede der imidlertid usikkerhed, da der var opstået politisk uenighed om disses berettigelse i et dansk forsvar. Reduktioner af forsvarsbudgettet skabte også vanskeligheder. Eksempelvis havde
det i 1967 vist sig nødvendigt at lade det velarmerede tidligere depotskib,
nu skoleskib, ÆGIR udgå af flådens tal. På det tidspunkt var søværnets nybygningsvirksomhed praktisk talt standset, og der var ikke fuldtud kompenseret for våbenhjælpens bortfald i 1963. I juli 1969 var der blevet vedtaget
en ny forsvarslov, der i mere generelle vendinger fastsatte, at flåden skulle
bestå af en i operativt henseende balanceret flådestyrke af egentlige krigsskibe i et antal af 60.
Nok var problemerne store; men den da eksisterende flåde bestod for en
stor dels vedkommende af relativt nyt og efter tidens målestok ret moderne
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skibsmateriel. I alle større enheder fandtes operationsrum til støtte for den
taktiske optræden og for våbenindsatsen . Skibenes størrelse taget i betragtning må flådens artilleriarmering i 1969 også betegnes som tidssvarende.
De amerikanske 76 mm og de 40 mm M /48 maskinkanoner repræsenterede et rimeligt godt kanonluftforsvar, og i 10 enheder var der installeret
ildledelsessystemer, der besad blindskydningskapacitet.
En ny trussel, det styrede missil, havde imidlertid længe været under udvikling og manifesterede sig ved sænkningen af den israelske jager ElLAT
under seksdageskrigen i 1967. Denne nye trussel medførte behov dels for et
luftforsvarsmissilsystem, dels for langtrækkende sømålsmissiler. Den våbenteknologiske udvikling krævede samtidig en automatisering af skibenes
kampinformationsudrustning og en integrering af våbensystemerne med
denne. I artilleristisk henseende stod flåden derfor ved årsskifte t 1969-1970
overfor en ny æra.

12. Oversigt over det i årene 1950-1969 i flåden indførte skyts
På næste side gives en skematisk oversigt over dette skyts.
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18. KAPITEL. MISSIIÆRAEN 1970-2004

1. Nye torpedobåde og korvetter
I slutningen af 1960erne var udslidningen af torpedobådsvåbnet et af flådens mest påtrængende problemer. Den sidste af de tyskbyggede motortorpedobåde af GLENTEN-klassen var blevet udrangeret i 1965 , og de 6 båd e
af FLWEFISKEN-klassen nærmede sig slutningen af deres levetid. I for året
1969 og igen i sommeren 1970 søgte Søværnskommandoen derfor om anskaffelse af 8 torpedobåd e dels som erstatning for de 6 æld re både, der
snart skulle udrangeres, dels som supplement for at n å op på styrkemålet
18 torpedo- og missilbåde. I marts 1972 skrev Søværnets Materielkommando kontrakt med Frederikshavn Værft om levering af 8 torpedobåde af
det fra 1968 i samarbejde med det tyske værft Liirssen udarbejdede projekt
TB 68 (250 t), som fik navnet WILLEMOES-klassen. Efter vedtagelsen af
forsvarsloven af april 1973~ blev kon trakten i 1974 udvidet med yderligere 2
både af denne type. Denne lov og det dertil knyttede politiske for svarsforlig
havde bl.a. Chefen for Søværnets memorandum vedrørende flådeplan
1982 som grundlag. I marts 1977 vedtog Folketinget at forlænge 1973-0rdningen til 1981. Der var dermed for en årræ kke skabt ro om søværnets udvikling. Forsvarsloven af 1973 angav, at der "i flåden skulle indgå en operativt afb alanceret flådestyrke af egentlige krigsskibe i et antal af 52", hvilket
nok var en reduktion i forhold til 1969-lovens målsætning på 60 enheder,
men dog et lovfæstet grundlag at bygge på. M forsvarsudvalgets betænkning over forslaget til denne lov fremgik det, at 5 af disse 52 enheder skulle
være fregatter/korvetter. I tilslutning til de 2 fregatter af PEDER SKRAMklassen var der således behov for tre nye korvetter til erstatning af korvetterne af TRITON-klassen. Der udvikledes derfor et skitseprojekt til en ny
korvettype med projektbetegnelsen KV 72. I 1973-1974 udarbejdedes typekravene, der var båndlagt både hvad angik størrelsen , 1300 t, og prisen.
Projekteringen udførtes i samarbejde med det britiske firma Yarrow
Admiralty Research Division (YARD) i Glasgow. Ved den efterfølgende licitation blev bygningen af korvetterne i september 1975 overdraget Aalborg
Værft A/S, som gennemførte detailprojekteringen og bygningen. De løb af
stablen 1978-1980 og navngaves NIELS JUEL, OLFERT FISCHER og PETER TORDENSKIOLD. De 10 torpedobåde af WILLEMOES-klassen indgik i flådens tal i 1977-1978 og korvetterne i 1980-1982. Omtrent samtidig
ombyggedes og omarmeredes fregatterne HERLUF TROLLE og PEDER
SKRAM i henholdsvis 1976-1977 og 1977-1979 i Helsingør. Alle disse enheder udrustedes med taktiske datasystemer (CEPLO og DEPLO) til brug for
kampinformationstjenesten og stø tte til våbenindsatsen . Det var disse 15
enheder, der kom til at danne grundlag for de styrede missilers indførelse i
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Torpedobåden WILLEMOES. (Orlogsmuseet).

den danske flåde og, for WILLEMOES- og NIELS JUEL-klassernes vedkommende, overgangen til det italienske OTO Melara 76 mm maskinskyts. Med
disse tidssvarende, missilarmerede enheder kom flåden i 1980erne til at
omfatte en særdeles slagkraftig overfladekampstyrke.

2. Det 76 mm oro Melara kanonsystem/
Indførelsen af den 76 mm maskinkanon M /7! LvSa i flåden
Ved udarbejdelsen af torpedobådsprojektet TB 68 stod valget for artilleriarmeringens vedkommende mellem 57 mm og 76 mm maskinkanoner.
A.B.Bofors havde i mange år produceret helautomatisk 57 mm skyts og
kunne nu levere en 57 mm maskinkanon L/70, som anvendtes i den svenske flåde, bl.a. i torpedobådene af SPICA-klassen der i flere henseender
havde inspireret planlæggerne af TB 68 projektet. Firmaet OTO Melara i
La Specia, Italien havde fra 1955 udviklet en ca. 12 t tung automatisk 76
mm pjece med en skudhastighed på ca. 60 skud/min. beregnet som hovedarmering af mindre skibe såsom fregatter og som sekundær armering af
større orlogsskibe. Dette skyts blev taget i brug af den italienske flåde i
1959. I 1964 begyndte OTO Melara at udvikle en lettere og enklere pjece

Det 76 mm OTO Melara kanonsystem
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Sk)'d ning 1IIed 76111111 OTO Melara maskinkanon lvI/ 7I fra torpedobåd af WTLLEJ'vJOES-liIassen.
(Foto: Frank Petersen).

med øget skudhastighed beregnet til mindre fartøje r såsom motortorpedobåde. Dette førte til fremkomsten i 1967 af den såkaldte 76 mm /62
Compact, som sattes i produktion i 1969 . Søartille riets analyser viste klart
den 76 mm maskinkanons overlegenhed såvel overfor luftrnål som sørn ål,'
og valget faldt på den italienske pjece, der fik betegnelsen 76 mm maskinkanon M/71 LvSa. Yderligere argumenter for dette valg var, at Søværnskommandoen i sin 8-års plan fra 1966 havde tilkendegivet, at fremtidige
fregatter påregnedes armeret med 76 mm skyts, og at tyskerne ogs å foretr ak denn e kanon til deres nyeste missilb åde." De 3 korvetter af NIELS
JUEL-klassen blev da også hver armeret med l stk. 76 mm maskinkanon
M/71 LvSa. Dette skyts placeredes i begge skibstyper på bakken. Der anskaffedes i alt 14 stk. 76 mm maskinkanon M/71 LvSa.6
Konstruktionsdata
Den 76 mm maskinkanons 62 kalibre (4,7 m) lange kanonrør bes tår af et
kærnerør indsat i et yd re rør. Riffelgangene har ensformig snoning svarende til en stigning på 30 kalibre. Kan on en har en lodret kilernekanisme
og er forsynet med mundingsbremse, luftgennemblæsningssystem og et automatisk overrislingsanlæg til køling. Den rekylerende del er forbundet
med kappen gennem 2 hydrauliske rekylbremser og et pneumatisk frem-
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reooloennagasin i omladerum. (1"010: FrankPetersen}.
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bringerapparat. På kanonens venstre side findes 2 vippearme, som drejer
sig om tappen og fatter patronerne, der i lodret stilling fødes til affutagens
øverste rum, og uanset kanonens højderetning svinger dem op til kanonens hydraulisk drevne, roterende fødemekanisme. Denne, der kan
rumme 4 patroner, bevæger dem fra venstre til højre til kanonens ladeskål,
hvor der både findes en ansætter og et udkasterør for tomme patronhylstre. lomladerummet under dækket findes ammunitionstilbringningssystemet, som består af et revolvermagasin, der kan indeholde 80 lodretstillede
patroner, og som roterer om affutagens sokkel (stamme). Når magasinet
under skydning roterer, føres en patron ad gangen af et palsystem op i ophejsningen, der bringer patronerne op på kanonens venstre side, hvor de
gribes af de ovennævnte vippearme. Når en patron fra føde mekanismen
falder ind på ladeskålen, udløses kanonens rekylerende del automatisk og
bevæges fremad. Ladeskålen føres fremad og ned over et med løbet, og patronen sættes an, kilen lukkes, og affyring finder sted. Under rekylen føres
ladeskålen bagud og opad, således at udkasterrøret kommer over et med
løbet. Ved rekylens afslutning åbn es kilemekanismen, det tomme hylster
kastes ud, og kanonen er klar til at modtage næste patron. Skudhastigheden kan reguleres fra 10 til 80 skud/min. For at begrænse vægten er der
ved affutagen i vidt omfang anvendt aluminium. Pjecen er dækket af en
kuppelformet glasfiberskærm. Kanonen rettes i højden og i siden ved hjælp
af elektrisk drivmaskineri. lomladerummet er der anbragt en kontrolpult,
som er forbundet til skibets EL-forsyning og ildledelsesanlægget, og hvorfra pjecen kontrolleres. Ammunitionen er enhedsammunition med en patronvægt p å ca. 12,5 kg. Der anvendes primært brisantgranater (Multi-role
OTO Munition - MOM) med kombinel'et rado- og anslagsbrandrør (mundingsbrandrør) ; men der findes ogs å halvpanserbrisantgranater (SemiArmour-Piercing OTO Munition - SAPOM) med forstærket, afkortet granatspids og en let, ballistisk hætte af aluminium. Til disse granater anvendes anslagsbrandrør (bundbrandrør) med forsinkelse af hensyn til indtrængningen i målet. Højderetningsfriheden er _15 ° - + 85 °. Højderetningshastigheden er 40 °/ se k., sideretningshastigheden 70°/ se k. Der anvendes
kun fjernretning. Begyndelseshastigheden er 925 m /sek. og største rækning ca. 16.000 m. Pjecebesætningen består af 1 pjecekommandør, der betjener kontrolpulten i omladerummet, samt 1 lader, som lader revolvermagasinet op med patroner, han modtager fra den 3. mand, langeren, der tager dem fra forh åndsammunitionsreolerne i omladerummet. Med opfyldt
revolvermagasin kan del' uden manuel betjening afgives 80 skud.
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~Radarantenne og TV-sigte til Rakel ildledelsesanlæg lvI/7l . (Søværnets Taktik- og Våbenskole).

Ildledelsesanlæg M/71
I slutningen af 1960erne udviklede Philips Elektronik A.B. (PEAB) i
Sverige system 9 LV 200 (Luft Vern) , som indførtes i den svenske flåde under betegnelsen Arte 722 (ARTilleri Eldledning). Dette system valgtes også
til torpedomissilbådene af WILLEMOES-klassen under navnet Rakel
(Radar Kanon Eldledning) og fik betegnelsen ildledelsesanlæg M/71
(Rakel). Efterfølgende kontraheredes systemet til korvetterne af NIELS
jUEL-klassen. Ildledelsesanlæggets radarantenne og TV-sigte anbragtes

NATO Sea Sparrow luftforsvarsm issil
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over broen, øvrigt udstyr i operationsrummet. Fra et kontrolpanel der rettes og affyres kanonen. Anlægget er analogt; men i 1990 udskiftedes ballistikregneren med en digital regner. Ildledelsesanlæg M/71 har muliggjort
fuld uddnyttelse af kanonens gode taktiske egenskaber under alle belysningsforhold. Såvel luft- som sømål kan engageres ved blindskydning.

3. NATO Sea Sparrow luftforsvarsmissil
Historie'
I løbet af 1950erne erkendtes det i den amerikanske flåde, at det eksisterende kanonluftforsvar ikke ville være tilstrækkeligt effektivt til at imødegå
truslen fra jetdrevne kampfly. Til brug i større enheder såsom krydsere og
jagere udvikledes missilsystemerne Tartar (rækning +16 km), Terrier
(rækning +35 km) og Talos (rækning +120 km). Også Storbritannien og
Frankrig udviklede første generations luftforsvarsmissiler, henholdsvis
Seaslug og Masurca med en rækning på +40 km." I 1960 var en ny generation af missiler under udvikling, i USA the Standard Missile og i
Storbritannien Sea Dart, og i slutningen af 1964 påbegyndtes i USA udviklingen af Sparrow III-missilet (AIM-7C), der anvendtes fra fly mod fly, til det
skibsbårne luftforsvarsmissil Sea Sparrow. Som affutage valgte man at modificere en ASROC (Anti Submarine Rocket) launcher til a t kunne indeholde 8 missiler. Projektet fik navnet Basic Point Defence Missile System
(BPDMS) og blev operativt i den amerikanske flåde fra 1969. Allerede i
1967 modtog Danmark en invitation til at overvære skydning med Sea
Sparrow fra et amerikansk skib." De første systemer var primært beregnet til
at engagere angribende fly; men de havde ogs å en begrænset evne til indsættelse mod sømålsmissiler. Sea Sparrow missilet er et såkaldt "serni active
homing missile", hvilket betyder, at et radarsæt fra skydende skib skal "belyse" m ålet, hvorefter en modtagerradar med styreanordning i selve missilet
vil dirigere dette mod m ålet.
I søværnet havde man i en år ræ kke været klar over nødvendigheden af at
indføre missiler for at opnå et effektivt forsvar af skibe mod luftangreb.
Søværnets tekniske tjenester havde i samarbejde med Forsvarets Forskningstjeneste og hæren bl.a i forsvarets raketudvalg (FRAKU) fulgt udviklingen i de store NATO-lande. Under bygningen af de 2 fregatter af PEDER
SKRAM-klassen havde man i disse skibe afsat plads til installation af et luftværnsmissilsystem. Da der ikke umiddelbart var et til disse skibe egnet system på markedet, kom fregatterne i nogle år til at sejle uden et sådant missilsystem. Da den voksende trussel fra sømålsmissiler førte til, at USA foreslog, at der inden for NATO iværksattes en fælles udvikling af et luftfor-
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Ladning afNA TO Sea Spa nmo missil om bon/ i fi egatten PEDER SKRAM. (Foto: Thor B. Nielsen).

svarsmissil, anbefalede Søartilleriet i januar 1968 , at der anskaffedes Sea
Sparrow missilsystemer til de 2 fregatter, og at materiellet tilvejebragtes, ved
at Danmark tilsluttede sig det af USA foreslåede samarbejde. III Samme år
enedes USA, Italien , Norge og Danmark om at deltage i udviklingen af et
letvægts luftforsvarssystem, indledningsvis baseret p å BPDMS. Det nye
våbensystem fik navnet NATO Sea Sparrow Missile System (NSSMS) . De
fire lande dannede et konsortium i NATO-regi til at styre udviklingen af
missilsystemet, og man enedes om at dele udviklings- og indledende produktionsomkostninger i forhold til det antal systemer, som de enkelte deltagerlande tegnede sig for, og om at medinddrage deltagerlandene i produktionen i samme forhold. Danmark tegnede sig for seks systemer, et til
hver af de 2 fregatter af PEDER SKRAM-klassen og de 4 minelæggere af
FALSTER-klassen. Senere har yd erligere 9 lande, bl.a. Tyskland, Belgien og
Holland, tilsluttet sig dette samarbejde.
Firmaet Raytheon vandt den indledende udbudsrunde med udviklingen
af det nye missilsystem, og en udviklingskontrakt blev underskrevet i oktober 1969. Den første udgave af NATO Sea Sparrow missilet fik betegnelsen
RIM-7H, og det første samlede system (NSSMS) benævntes Mark 57. Dette
system bestod af:

NATO Sea Sparrow luftforsvarsmissil
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Affi1lingafNATO Sen Sparroui missil. (Souærnets M aterielkommando ).

1-2 stk. radar Mark 91 til at belyse og følge målet,
1 drejelig letvægts affyringsrampe/Ianneher Mark 29 med plads til
8 missiler,
1 computer Mark 157 til beregning afmissilengagementer,
1 sæt radar- og affyringskonsoller Mark 86,
samt selve missilet, Sea Sparrow, RIM-7H
Efter at der var gennemført prøver og forsøg med skibsinstalIerede systemer, vandt Raytheon i 1973 den efterfølgende produktionskontrakt. De
danske firmaer, TERMA, Dansk Industri Syndikat og Nea Lindberg deltog i
denne produktion.
Missilets konstruktion
Det 3,66 m lange missil er formet som en slank cylinder med 20,3 cm diameter og en tilspidset næse. Midtvejs p å kroppen er anbragt 4 vinger og på
halen 4 finner. Forrest findes styrings- og kontrolsektionen , som inkluderer
en digital computer. Bag denne sektion findes krigshovedet med en 15 kg
sprængladning forsynet med et kombineret rado-/anslagsbrandrør. Det hydrauliske bevægesystem for finnerne er anbragt bag krigshovedet. Bagerst
findes den med fast brandstof fors ynede raketmotor med indbygget start-
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motor (booster) . Den samlede vægt er 226,8 kg. Farten er Mach 2,5 svarende til 2990 km /t og rækningen 16 km. "
Indførelse afNATO Sea Sparrow i søværnet

I midten af 1970erne installeredes det første NATO Sea Sparrow system
Mark 57 i fregatten HERLUF TROLLE i forbindelse med hovedeftersyn og
omarmering. l stk. missil launcher Mark 29 installeredes på agterdækket i
stedet for dybdebombekasteapparater. Mellem de 2 agterste 40 mm maskinkanoner M/48 LvSa blev der bygget 2 ildledercentraler. Oven på disse
opsattes 2 stk. radar Mark 91 til belysning af m ål. Installationsskydning afholdtes ud for Stavanger i juni 1978. Efterfølgende installeredes et tilsvarende system i PEDER SKRAM. Ved projekteringen af de 3 korvetter af
NIELS JUEL-klassen faldt det naturligt også at armere disse med NATO Sea
Sparrow missilsystemet; men frem for at tegne sig for yderligere 3 systemer
bestemtes det at omdisponere 3 af de 4 til FALSTER-klassen designerede systemer til korvetterne og opstille det 4. på Artilleriskolen Sjællands Odde. I
korvetterne installeredes Launcher Mark 29 med 8 stk. missiler på agterdækket. Umiddelbart agten for broen placeredes i en lille overbygning en
artillericentral med belysningsradar Mark 91 på toppen . På båddækket agter findes en tilsvarende installation. De 4 minelæggere armeredes aldrig
med NATO Sea Sparrow.

4. Harpcon sem ålsmissil»
Udviklingen afsømålsmissiler

Søværnets ønske om at indføre et styret missil til beskydning af søm ål går
helt tilbage til slutningen af 1950erne. Efter den svenske marines forbillede
anskaffedes i 1959 et antal tr åds tyrede missiler af typen SS Il fremstillet af
det franske firma Nord Aviation. Dette raketvåben var primært udviklet
med henblik på anvendelse i land som panserværnsvåben; men det videreudvikledes til brug fra land mod søm ål og fra skib mod sømål. Det ca. l m
lange, 28 kg tunge missil blev udskudt fra en simpel affyringsram pe og styredes under flugten ved retningsændring afjetstrålen, idet elektriske styresignaler via 2 tråde sendtes til missilet fra en styrepind betjent af skytten,
der visuelt observerede missilets flugt. Den største rækkevidde var 3.500 m.
Skydeforsøg gennemførtes i november 1960 fra bevogtningsfartøjet TRELLENÆS. 13 Det opgaves imidlertid at indføre dette kortholdsmissil. Den
svenske marine tog det i brug for kystartilleriet, medens man til skibsbrug
udviklede og i 1967 indførte den vestlige verdens første langtrækkende
søm ålsmissil RB 08A, som var baseret på Nord Aviations måldrone CT-20.

Harpoon sømålsmissil

737

Harpcon missillaunchrrs i fregat/en PEDER SKRA l"!. (Fn/o: Thor B. Nielsen) .

Omtrent samtidig tog den sovjerrussiske flåde det store skridt at indføre
langtrækkende sømålsmissiler ved at bestykke OSA- og KOMAR-bådene
med missiler af typen Styx (SNN 2), og i 1967 lykkedes det som før nævnt
egyptiske missil både af OSA-klassen armeret med Styx missiler at sænke
den israelske jager EILAT ud for Port Said. Denne hændelse satte fart i udviklingen i de vestlige lande. I USA havde firmaet McDonnell Douglas (nu
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Boeing Company) arbejdet med et projekt for et fra fly affyret søm ålsmissil,
idet den amerikanske flåde ønskede at indføre et sådant til brug for P-3C
Orion patruljefly. Efter sænkningen af ElLAT udvidede den amerikanske
flåde sine krav til at omfatte et multiplatformsmissil. D.v.s. et søm ålsmissil,
der kunne affyres fra såvel fly som overfladeskibe og undervandsbåde. I
1971 fik McDonnell Douglas kontrakt på udvikling af et missil, der fik navnet Harpoon. For den skibsbårne version anvendtes betegnelsen RGM-84A.
I december 1972 var det første styrede missil i luften. Den første version af
missilet, Block lA (RGM-84A), fulgtes i 1982 af Block IB (RGM-84C), der
havde "sea skimming guidance" og altså kunne flyve i lav højde med henblik på udetekteret flugt. I 1984 blev en yderligere forbedret version, Block
IC (RGM-84D) , sat i produktion. Block IC missilerne kunne anvendes til
indirekte angreb, idet deres kurs kunne ændres midtvejs mod målet, rækkevidden forøgedes, og elektronikken udvikledes bl.a. med forbedring af
beskyttelsen mod jamming. Det skal bemærkes, at Block-betegnelsen refererer til styresystemet, RGM-betegnelsen til missilmodellen.
I Danmark havde der længe været overvejelser om indførelse af et langtrækkende, målsøgende søm ålsmissil, og man havde fulgt udviklingen af
missilsystemer i en række lande. I Norge producerede forsvarets forskningsinstitut i samarbejde med civile norske firmaer Pingvin-missilet, i
Israel udvikledes Gabriel-missilet, som indsattes i Vom Kippur-krigen i 1973,
og i Frankrig fremstilledes Exocet-missilet, der bl.a. leveredes til Tyskland
og Storbritannien, men som også med held anvendtes af argentinerne i
1982 i Falklandskrigen. I Italien udvikledes og produceredes søm ålsmissilerne Sea Killer og Otomat. Da den endelige beslutning om valg af søm ålsmissil skulle træffes i forbindelse med modernisering af fregatternes armering og bygning af torpedomissilbådene af WILLEMOE5-klassen, var HARPOON missilet netop færdigudviklet, og valget faldt på dette våbensystem,
som på det tidspunkt måtte betegnes som det mest avancerede. Søværnets
Materielkommando indgik i december 1975 kontrakt med McDonnell
Douglas Corporation om levering af Harpoon søm ålsmissiler. Installation i
fregatterne fandt sted under værftsopholdene i henholdsvis 1976-1977 og
1977-1979. I hver fregat placeredes missilstyr for 8 missiler på overbygningen foran for broen med 4 pegende tværs om styrbord og 4 pegende tværs
om bagbord. De erstattede den agterste 127 mm kanon M/60 LvSa2. I december 1977 kunne fregatten HERLUF TROLLE som det første danske
skib affyre et HARPOON øvelsesmissil. Fra og med den 6. nybygning,
NORBY, d .v.s. fra februar 1978 leveredes WILLEMOE5-klassens torpedomissilbåde med Harpoon systemet installeret, idet der i stedet for de 2
agterste torpedorør i hver side anbragtes 2 raketstyr hver til 2 missiler pegende forefter om styrbord og bagbord fri af overbygningen. Disse missil-
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systemer kunne ombyttes med 2 torpedorør. De tidligere leverede både
ombyggedes efterhånden til missilarmering. De 3 korvetter afNIELSJUELklassen leveredes med HARPOON missiludrustning, idet der på øverste
dæk ud for agterkant af skorstenen om styrbord var placeret styr til 4 missiler visende forefter fri af overbygningen og om bagbord 4 visende agterover
fri af det opstående. I åre n es løb opdateredes søværnets missilbeholdning i
takt med den ovenfor beskrevne udvikling.

Harpoon missilsystemet
Harpoon missilet er som nævnt et målsøgende missil , der efter udskydning
er intertistyret, og som i sidste fase af et angreb ved hjælp af egen radar styres mod målet. Det 3,84 m lange missil er formet som en slank cylinder
med 34 cm diameter og en tilspidset næse. Midtvejs på kroppen findes 4
vinger og p å halen 4 finner. Med startmotor (booster) er den samlede
længde 4,83 m. Forrest findes styrings- og kontrolsektionen med det 2-aksiale radarsøgehoved og bag dette bl.a. en autopilot samt senderantenne for
radar højdemåleren. Derefter følger det 221 ,6 kg tunge, halvpanserbrydende krigshoved med en 100 kg sprængladning og anslagsbrandrør med
forsinkelse. I krigshovedet er også modtagerantennen for højdemåleren anbragt. Bagerst findes motorsektionen med en tank for 45 kg flydende brandstof, luftindtag og turbojetmotor og bag denne startmotoren (booster) .
Missilerne opbevares i og udskydes fra cylinderformede containere (canisters), der ombord placeres i simple missilstyr med en fast højderetning på
35°. I fregatterne og korvetterne var /er der 4 missiler i containere, i torpedomissilbådene normalt 2 i hvert styr. Missilerne kan fra disse affyres med 2
sekunders mellemrum.
Missilsystemet omfatter endvidere McDonnell Douglas AN/SWG-IA (V)
våbenkontrolsystem. Dette består af en våbenkontrolkonsol med et datasystemkabinet og et våbenkontrol- og indikatorpanel, som er placeret i operationsrummet. Fra dette panel forh åndsindstilles og affyres missilerne.
Måloplysninger modtages fra skibets kampinformationssystem.
Missilets bane
Efter affyring fører startmotoren (booster) missilet op i godt 400 m højde,
hvor startmotoren kastes af. Missilet, der har modtaget oplysning om pejling og afstand til målet, flyver nu mod dette med en fart af Mach 0,85 svarende til ca. 1015 km /t. Før udflyvningen kan der indstilles en mindre eller
større flyvehøjde. For f.eks. at undgå egne styrker kan afskydning finde sted
med en anden missilkurs end retningen mod målet. Missilet vil i så tilfælde
på en given afstand dreje mod målet. Under udfarten transmitterer missilradaren ikke. Først n år missilet n år ind på den indstillede søgeafstand, be-
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Harpoon missilskud fra korvet afNÆL5-flÆL-klassen. (Søværnets Materielkommando ).

gyn d e r missilradaren søgningen. Der kan indstilles større eller mindre
søgeområder. Når missilradaren opnår kontakt, styrer missilet mod m ålet,
som det enten kan angribe i lav højde (sea skimming) eller ved et "pop up"
angreb. Største rækning var for Block LA og IB 92 km, for Block IC 124
km.

Utilsigtet missilaffyring
Den 06/09 1982 affyrede fregatten PEDER SKRAM fra en pOSItIOn i
Kattegat utilsigtet et Harpoon missil. Uheldet indtraf under afprøvning af
missilsystemet. Missilet afsluttede sin bane ca. 34 km fra denne position i et
sommerhusområde syd for Lumsås på et tidspunkt, hvor missilet endnu
ikke var gået i aktiv søgning. Missilets krigshoved detonerede ca. 5 m over
jorden i en plantage og forårsagede materiel skade. Der indtraf ingen personskader. Omstændighederne i forbindelse med den utilsigtede affyring
blev undersøgt af en kommissionsdomstol, der blev nedsat i oktober 1982.
Der viste sig ikke at være konkrete fejl ved systemet, men uheldet gav anledning til skærpede sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med afprøvning." Sagen vakte imidlertid megen opsigt, ogs å politisk, og i juli 1984
nedsattes nok en kommissionsdomstol, der skulle undersøge visse forhold
vedrørende sagens behandling. l o
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Hm1JOon missilels bane. 1. Afkast afstartmotor (booster). 2. Missilet søger til indstilletjl)'vf,højdf'.
3. Missilradaren begyndrr søgning. 4. Indstilledesogeområder: 5. Målet.
(Tegnet afingenh»:J. Raun Kristensen, Tlvl).

5. STANDARD FLEX konceptet
Lov om forsvarets organisation m. v.

I 1982 vedtog Folketinget en ny lov om forsvarets organisation m.v. I'; Denne
lov var i modsætning til de forudgående forsvarslove en rammelov, der blot
bestemte, at størrelsen, sammensætningen og organisationen af hæren ,
søværnet og flyvevåbnet samt organer til støtte for forsvaret fastsattes af forsvarsministeren. Dette betød i praksis, at der fra forsvarsforlig til forsvarsforlig blev taget stilling til bl.a. flådens sammensætning.
Denne formulering er uændret indgået i alle følgende forsvarslove til og
med den i 2003 gældende lov om forsvarets form ål, opgaver og organisation af februar 2001. 17
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Standard Flex konceptet. (Søværnets Materielkommando).

Søværnets situation i 1980erne
I 1970erne havde søværnet fået en væsentlig del af forsvarets investeringsmidler. For disse penge var flåden tilført 3 korvetter afNIELSjUEL-klassen,
10 torpedomissilbåde af WILLEMO ES-klassen , inspektionsskibet BESKYfTE REN og 4 Inspektionskuttere. Endvidere var søværnet med anskaffelsen
af Harpoon og NATO Sea Sparrow gået ind i missilalderen, ligesom der var
anskaffet bl.a. nye 76 mm kanonsystemer. I begyndelsen af 1980erne kunne
det forudses, at der i de kommende år ville være behov for erstatningsbyggeri for bl.a. 6 torpedobåde af SØLØVEN-klassen, 8 minestrygere af SUNDklassen og 8 bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen, i alt 22 overfladeenheder. Da det ikke var realistisk at forvente, at der kunne skaffes midler til
erstatning enhed for enhed, opstod tanken om at erstatte flere skibs typer
med færre. IH I december 1981 fremlagde teknisk chef ved Søværnets
Materielkommando, civilingeniør K.M.Gregersen 1'1 et skitsemæssigt idegrundlag til en ny flåde baseret på tanken om standardenheder; der hurtigt
kunne konverteres til løsning af forskellige opgaver. ~~,
STA NDARD FLJ...-X 300
Den videre planlægning førte til et projekt benævnt STANDARD FLEX 300
på grund af et deplacement på ca . 300 t samt gennemført standardisering

STANDARD FLEX konceptet
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Pflll1Iljl1f1/løjf'l I'//JEN udrustet med urrtikal flffyillgS/IIOr/1I1 Mk. 48 mod, 3 NATO Sea Spnruno.
(PI'/" R'IS/IIII.H I'II, Forstutrets OjJ/y millgs. oK ""frru/sljml'stl').

og fleksibel udnyttelse af modul- og container-princippet, som ville muliggøre rolleskift på kort tid. Der påregnedes bygget 16 sådanne skibe til afløsning af de nævnte 22 enheder. Som noget helt nyt skulle det første skib
prøvesejles i mindst l år for at få børnesygdommene diagnosticeret og fjernet. I forsvarsforliget for perioden 1984-1987 hed det, at prototypen for
Standard FLEX 300 påregnedes indført fra omkring 1987, og at det derpå
var hensigten at realisere projektet, således at i alt 7 enheder ville være operative snarest muligt derefter. Samtidig bestemtes det imidlertid ogs å, at
fregatterne af PEDER SKRAM-klassen skulle oplægges ved udgangen af
1986 og efter aftaleperioden udgå i takt med, at deres opgaver helt eller
delvis blev overtaget af enheder af STANDARD FLEX programmet, en opgave der ikke havde været forudset ved udarbejdelsen af dette projekt. Ijuli
1985 kunne Søværnets Materielkommando indgå kontrakt med Aalborg
Værft om levering af de 7 STANDARD FLEX skibe, hvoraf det første skrog
skulle bygges ved Karlskroria Værft, der var fortrolig med bygning af skrog
af den valgte glasfiber-sandwich konstruktion. Ved aftale om forsvarets ordning 1989-1991 bestemtes, at anskaffelse af 2. serie af STANDARD FLEX
300 enheder skulle iværksættes med bygning af 4 stk., som ved tillægsaftaler
i 1990 og 1991 øgedes til 6 stk., hvoraf de 2 dog kun skulle udrustes med
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den mest nødvendige skibs- og elektronikudrustning. Ved forsvarsaftalen af
november 1992 bestemtes, at de sidste 2 enheder af 2. serie skulle færdigindrettes med supplerende skibs- og elektronikudrustning, og at der i perioden skulle iværksættes anskaffelse af l enhed af 3. serie. Samtidig fastsattes
det, at det samlede antal skulle være de herved anskaffede 14 stk. mod oprindeligt 16 stk. De 14 enheder indgik i løbet af åre n e 1989-1996.
Anskaffelsen af moduler fortsattes i de følgende år. De 22 enheder, der
skulle erstattes udgik af flådens tal som følger
6 torpedobåde afS0L0VEN-klassen
8 minestrygere af SUND-klassen
8 bevogtningsfartøjer af DAPHNE-klassen

1990
1982-2000
1989-1991

Endvidere udgik fregatterne PEDER SKRAM og HERLUF TROLLE i 1990.
STANDARD FLEX 300 , der efter klassifikation af skibstypen og det første
fartøjs navn, benævnes patruljefartøjer af FLWEFISKEN-klassen, er beregnet til at kunne optræde i rollen som:
Farvandsovervågningsenhed
Kampenhed
Minelægger
Minebekæmpelsesenhed
Antiundervandsbådsenhed
Endelig kan disse fartøjer udrustes til forskellige ikke militære roller såsom
opmålingskibe og miljøbeskyttelsesfartøjer. Det 54 m lange, fuldt udrustede
skib har, afhængig af hvilken rolle det er udrustet til, et deplacement mellem godt 400 t og op til 550 t, det sidste med fuld minelast. FLEX-konceptet er baseret på 4 containerpositioner, l for og 3 agter, hvor det til den enkelte rolle bestemte udstyr kan anbringes, samt på meget avancerede kabelinstallationer, som muliggør tilslutning til fartøjets standardinstallationer.
Disse omfatter sensorsystemer, kornmando-, kontrol- og kommunikationssystem samt fremdrivningsmaskineri (30 knob) og strømforsyning. I alle
militære konfigurationer er enheder af FLWEFISKEN-klassen som standard udrustet med l stk. 76 mm maskinkanon M/85 LvSa placeret i forreste containerposition. I kamprollen indgår der i tillæg hertil NATO Sea
Sparrow luftforsvarsmissiler og Harpoon søm ålsmissiler placeret i containerpositioner agter. I kamprollen omfatter våbensystemerne også et torpedomodul baseret på torpedosystem T 613, som tidligere anvendtes i torpedomissilbådene af WILLEMO ES-klassen . På hver side af overbygningens
dæk er endvidere missilvildledningssystemets 130 mm launchere anbragt."
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VÆDDERE N ued Grønland. (Fl ådestation Fredenk shmm) ,

I 1990 bevilligedes midler til anskaffelse af det første prototypesæt med
diverse våbensystemer til kamprollen til engagement afluft- og sømål med
tilh ørende kobling til skibets kornrnando-, kontrol- og kommunikationssyste m og øvr ige ombordværende systemer. Ved tillægsaftale af april 1991 til
forsvarsaftalen af 1988 bestemtes det, at 4 af 2. series 6 enheder skulle færdigindrettes med supplerende skibs- og elektronikudrustning, herunder
både ildledelse og kanon, samt våbenmoduler m.v., således at disse 4 enheder kunne udrustes som egentlige kampenheder. Finansudvalgets bevilling
til at realisere bl.a. disse an skaffelser fulgte i juni 1992. I 1998 bevilligedes
midler til anskaffelse af yderligere 6 karnpmoduler, herunder luftforsvarsog sørn ålsmissilsystemer, samt anskaffelse af missilvildledningssysterner til
de tidligere anskaffede moduler. I 1999 fulgte så endelig bevillingen til anskaffelse af 4 supplerende luftforsvarsmissilsysterner til STANDARD FLEX
300 enheder i minerydningsrollen , hvorved der e r skabt grundlag for, at
sam tlige 14 enheder kan udrustes med luftforsvarsmissilsystem." Det har således taget godt 20 år at fuldføre STANDARD FLEX 300 projektet, som omfa tte r over 100 containere med forskellige våbensystemer og andet udstyr,
der har den fordel , at de ogs å kan anv endes i andre skibstyper indrettet efter STANDARD FLEX konceptet."
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Principtegning fiffleksibelt steneskib. (Souærn ets Materielkommando),

Inspektionsskibe af THETIS-klassen
Da forsvaret i 1980erne stod overfor at skulle vælge en skibstype til afløsning af de aldrende inspektionsskibe afHVIDBJØRNEN -klassen, var kravene til sødygtighed, udholdenhed og evnen til sejlads i isfyldt farvand dominerende. Man havde erfaringerne fra mange års sejlads med HVIDBJØRNEN-klassen at bygge p å. Samtidig var det imidlertid naturligt at søge
at opnå den størst mulige grad af standardisering med STANDARD FLEX
300 og en så fleksibel indretning, at skibet og dets systemer til enhver tid
kan tilpasses det teknologiske niveau uden radikale og kostbare indgreb.
Regeringen opnåede i 1987 tilslutning til bygning af de 4 inspektionsskibe
afTHETIS-klassen, der fuldt udrustet har et deplacement på godt ca. 3.500
t og kan gøre godt 20 knob. De er hver armeret med l stk. 76 mm maskinkanon M /85 LvSa monteret på en container anbragt i containerbrønden
p å bakken. THETIS-klassen indgik i flådens tal 1991-1992.
Fleksible støtteskibe ~,
Med henblik p å at styrke søværnets internationale profil bestemtes det ved
aftale om forsvarets ordning 2000-2004 af maj 1999, at der i forligsperioden
skulle bygges 2 fleksible støtteskibe konstrueret efter STANDARD FLEX
konceptet. I november 2001 blev der indgået kontrakt med Odense
Staalskibsværft (Lindøværftet) om projektering og bygning af disse 2 skibe
til levering i 2004. De vil få fuld operativ status i 2007, men vil fra afleveringstidspunktet i begrænset omfang kunne anvendes til løsning af visse
operative opgaver. Støtteskibene skal kunne anvendes til en lang række formål. Eksempelvis kan nævnes transport af personel og materiel, kommandoplatform for ledelse af land-, luft- og fl ådestyrker, militært hospitalsskib
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eller som minelægger. Fuldt udrustet vil deplacementet blive ca. 4600 t og
med fuld last ca. 6300 t. Støtteskibene vil dermed blive de største skibe, der
nogensinde er indgået i den danske flåde. Største fart bliver mindst 23
knob, og skibene vil kunne sejle 9000 sømil og være i søen i 28 døgn, før
der vil være behov for nye forsyninger. Som hovedarmering vil der på bakken blive installeret l stk. 5 inch Mark 45 Mod 4 kanon (127 mm). I øvrigt
vil der være et antal containerpositioner til bl.a. installation af selvforsvarsvåben.
Yderligere reduktion afflåden

I henhold til forsvarsaftalen af maj 1999 udgik de IO torpedomissilbåde af
WILLEMOES-klassen af flådens tal i 2000. Samme år udgik også bl.a. 2 minelæggere af FALSTER-klassen og inspektionsskibet BESKYTTEREN, som
blev overdraget til Estland.

6. 76 mm maskinkanon M/85 ~!.
I midten af 1980erne begyndte det italienske firma OTO Melara at udvikle
en forbedret udgave af 76 mm /62 Compact (76 mm maskinkanon M/71
LvSa) med højere skudhastighed med henblik på bekæmpelse af søm åls----..

76 mm l//asllil1/UI1IOI1 iH/S5.
(Sooærnets Materielkommando) ,
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Flexfire ildledelsessystem lVI/85. Til venstre elektrooptisk sigte, til højreradarsigte.
(Søværnets Taktik- og Våbenshole).

missiler. Resultatet var 76 mm/62 Super Rapid, med hvilken prøver i land
begyndte i 1985, og som i april 1988 blev prøveskudt om bord i den italienske jager ARDITO. Denne kanon fremkom netop i rette øjeblik til at blive
indført i flåden ved armering af de første fartøjer af FLWEFISKEN-klassen
(Standard Flex 300) under betegnelsen 76 mm maskinkanon M/85.
Efterfølgende blev den endvidere valgt som hovedarmering i inspektionsskibene af TRITON-klassen. I alt anskaffedes til søværnet 19 stk." Denne
pjece svarer i konstruktion, dimensioner og vægt til forgængeren, M/71.
Den rummer også 80 stk . patroner i revolvermagasinet. Ophejsnings- og
fødesystemernes hydrauliske motorer er forbedret og fødemekanismens
vippearme er nu udført i titanium. Fødemekanismen og ladeskålen er af ny
konstruktion og har af hensyn til den højere skudhastighed kortere bevægelser. Der er også indført en ny, digital kontrolpult. Skudhastigheden er
120 skud/min. Skudhastigheden kan ikke som på M/71 reguleres. Højderetningsfriheden er uændret -15° - + 85°, og begyndelseshastigheden er ligesom ved M/71 925 m /sek. I 2000 gennemførtes forsøg med nye mere ef-
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fektive brandrør til såvel M/71 som M /8S pjecerne. Omkring samme tidspunkt anskaffedes forbedrede halvpanserbrisantgranater (Semi Armour
Piercing OTO Munition Extended Range - SAPOMER) med bundbrandrør
beregnet til skydning mod søm ål." Ved de 76 mm maskinkanoner m åles begyndelseshastigheden (Vo) ved hjælp af en p å pjecen monteret dopplerradar af lignende type, som den politiet bruger til hastighedskontrol.
lldledelsessystemet til den 76 mm maskinkanon M /85 er et digitalt system med navnet Flexfire og den danske betegnelse ildledelsesanlæg
M /85. Det arbejder som en integreret del af det i STANDARD FLEX 300 og
flådens øvrige skibe installerede avancerede kommando-, kontrol- og kommunikations-system (O). Den 76 mm maskinkanon M /8S LvSa kan ligesom de øvrige ombordværende våbensystemer kontrolleres og styres fra
hver enkelt af G'-systemets standardkonsoller i skibets kombinerede operationsrum z'bro. Til systemet hører såvel artilleriradar som elektrooptisk sigte
(TVl infrarød ) og laser afstandsmåler. lldledelsesanlæg M /85 kan foruden
til skydning mod luft- og sømål ogs å anvendes til skydning mod m ål i land.

7. Videre udvikling afNATO Sea Sparrow systemet
Ildledelse
Med hensyn til ildledelse m åtte der i FLWEFISKEN-klassen af plads- og bemandingsmæssige hensyn foretages en integration mellem Flexfire ildledelsessystemet, kommando- kontrol- og kommunikationssystemet og missilsystemets styring og betjening. De begrænsede pladsforhold førte også til
udviklingen af en belysningsradar (Continuous Wave Illuminator - CWI)
baseret på ny teknologi."
OPdatering af Sea Sparrow missilet
I 1983 indførtes en opdateret version af Sea Sparrow benævnt RIM-7M, som
havde en forbedret modstandsevne over for jamming, en bedre autopilot
og et nyt forbedret krigshoved. Den seneste version af Sea Sparrow, RIM-7P
kom i 1991. Den var specielt udviklet til at imødegå lavt flyvende søm ålsmissiler, sea skimmers. Der viste sig imidlertid nogle svagheder, hvorfor en
softwareopdatering af 7P versionen, benævnt RIM-7P++, blev introduceret.
Danmark deltog i alle opdateringerne fra RIM-7H til RIM-7P++ . ~·J
Nyudviklet missil
I 1995 indgik søværnet i et samarbejde med 12 andre Sea Sparrow lande,
om udviklingen af et nyt missil, the Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM), og
i 1998 undertegnede de samme lande en aftale om produktion af ESSM.
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Med dette missil, der er konstrueret til at kunne affyres og styres fra alle eksisterende NATO Sea Sparrow systemer, har søværnet fået et moderne
højhastighedsmissil, der effektivt kan afskære (intercept) manøvrerende
sømålsmissiler på væsentlig større afstande end tidligere. I det nye missil,
der fremdeles er et semiaktivt målsøgende missil, vil der bl.a. indgå en nyudviklet raketmotor, et modificeret søge- og kr igshoved, en ny programerbar digital autopilot, "Quick Start" funktion for at overflødiggøre opvarmning samt selvdestruktionsmulighed for missilet." Det nye missils krigshoved er blevet specielt optimeret til at kunne gennemtrænge et sømålsmissils
krigshoved for at bringe det til detonation, således at missildelene ikke vil
fortsætte ballistisk efter nedskydningen . Krigshovedet består fortsat af 15 kg
sprængstof, men nu med ca. 10 gange så mange små skarpe, hærdede stålterninger, der ved detonation bliver spred t ud. Det nye missils ydeevne i
forhold til Sea Sparrow er mangedoblet. ESSM kan endvidere i modsætning til Sea Sparrow in dsæ ttes med 5 forskellige affyringsmuligheder. Bl.a.
kan missilet affyres under radartavshed og flyve mod en forudbestemt interceptposition. Dette kræver naturligvis, at der før affyring er modtaget
måldata fra anden side. Målet vil her først blive radarbelyst få sekunder før
intercept. De første operative ESSM missiler til flåden er leveret i 2003. :< 1
ESSM missilet er noget større end Sea Sparrow missilet. Det er 3,85 m langt
og har en diameter på 25,4 cm. I følge Jane's Weapon Systems er vægten er
245 kg, farten Mach 3,6 (ca. 4290 km /t.) og rækningen 18 km ."
Vertikal affyring 1:1
Den drejelige launcher Mark 29 var ved starten af NATO Sea Sparrow programmet ene på markedet. Siden er der imidlertid sket en omfattende udvikling af vertikale affyringsplatforme. Fordelen ved disse er for det første,
at der ikke som ved Mark 29 launcheren findes affyringsbegrænsninger,
hvis m ålet findes på den anden side af eget skibs overbygning, men kan udskydes i alle retninger. For det andet kræves der i launcheren meget færre
bevægelige dele, og for det tredie er en vertikal launcher lettere end den
drejelige. Den vertikalt aftyrend e launcher Mark 48 udvikledes i 1980erne
til den canadiske flåde. Danmark valgte i be gyndelsen af 1990erne at få
fremstillet en mindre udgave af Mark 48 med plads til 6 missiler benævnt
Mark 48 Mod. 3. I sidste halvdel af 1990erne installeredes i 4 af patruljefartøjerne af FLWEFISKEN-klassen en ny Mark 48 Mod. 3 luftforsvarsmissilcontainer, Anti Ship Missile Defence (ASMD) container. I NIELS JUELklassen afløstes den drejelige Mark 29 launcher af 2 STANDARD FLEX
containerpositioner, hvorved missilantallet øgedes fra 8 til 12 pr. korve t.
Installationsskydninger blev med godt resultat gennemført i august 1998,
og systemet blev godkendt til operativt brug i september 1999 . Med finans-
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udvalgets tilslutning i 1998-1999 til yderligere anskaffelse af 10 ASMD systemer til de resterende 10 enheder af FLWEFISKEN-klassen skabtes grundlag for at bryde den 20 år gamle teknologi og betræde nye højteknologiske
veje i et udviklingssamarbejde med leverandøren, Raytheon. Dette udviklingsarbejde vil resultere i, at den eksisterende ASMD container vil kunne
indeholde 12 stk. af de ovennævnte ESSM missiler mod tidligere 6 RIM-7P
missiler. Den nye launcher benævnes Dual Pack ESSM Launching System
(DPELS) eller Mark 56. Denne udvikling medfører samtidig bl.a., at senderkapaciteten for en nyudviklet belysningsradar for missilet fordobles for
at tilgodese de nye missilers større rækkevidde.

8. Opgradering afHarpcon missilet 34
Harpoon BlockII
I december 1998 indgik Søværnets Materielkommando kontrakt med Mc
Donnell Douglas (nu overtaget af Boeing) om levering af et større antal
Harpoon Block II modifikationssæt til søværnets beholdning af RGM-84D
Harpoon missiler. Modifikationen gennemføres i Holland i forbindelse
med planlagt eftersyn af missilerne. Det nye Block II missil vil blive udrustet
med Global Positioning System (GPS) og vil hermed opnå forbedrede
egenskaber mod sejlende mål, specielt i kystnære omgivelser. Block II missilet vil også i nogen udstrækning kunne engagere mål i land i kystområder.
Udskydnings- og kontrolsystem
I FLWEFISKEN-klassen anvendes i kamprollen samme type launcher som i
korvetterne. Systemet er indbygget i en container med 2 launcher styr for i
alt 8 missiler monteret på containertoppen. Da der på agterdækket kun er
snæver plads, var det største problem at undgå beskadigelse af skibsdæk og
andre installationer ved missilaffyringen. Dette klaredes ved opsætning af
et sæt skjolde, der har tilstrækkelig modstandskraft til udholde et større antal missilaffyringer.
Som følge afbeslutningen om at modificere Harpoon missilerne til Block
II er der hos Boeing bestilt 6 nye våbenkontrolsystemer (Advanced
Harpoon Weapon Control Systems), der vil muliggøre den fulde udnyttelse
af disse missilers nye /forbedrede egenskaber. Denne leverance omfatter
også en nyudviklet missil simulator og launcherstyr af aluminium, som
medfører en vægtbesparelse på 2 t pr. enhed. Endvidere er der anskaffet et
træningsudstyr (External Training Device) fra firmaet Delex i USA beregnet til indøvelse både om bord og i land af taktisk beslutningstagen samt i
planlægning og affyring af et simuleret missil og observation og genafspilning af engagementet.
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Sk)'dllillg med luftforsuarssystem Slingp/: (Souærnets Taktik- og Våbenskolr).

9. Luftforsvarssystem Stinger
Ved forsvarsforliget, der blev indgået i marts 1989, vedtoges bl.a., at der til
WILLEMOES- og FALSTER-klasserne skulle anskaffes nærluftforsvarssystemer," Da korvetten OLFERT FISCHER i 1990 sendtes til den Persiske Golf,
udrustedes den som forstærkning af nærluftværnet med et antal mandbårne skulderaffyrede Stinger luftforsvarsmissiler udl ånt fra Holland. Det
var imidlertid først i 1997, at systemet med betegnelsen Stinger LVs M/93
introduceredes som reglementeret våbensystem i flåden, idet det installeredes i torpedomissilbådene af WILLEMOES-klassen og minelæggerne af
FALSTER-klassen, der ikke rådede over andre luftforsvarsmissilsystemer."
Senere er dette system ogs å indført i korvetterne af NIELS jUEL-klassen og
i minelæggerne LINDORMEN og LOSSEN.
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Stinger missilet er et kortrækkende, varmesøgende missil beregnet til bekæmpelse af fastvingede fly og helikoptere på nogle få tusinde meters afstand. Det er et "fire and forget" missil konstrueret af det amerikanske
firma General Dynamics i samarbejde med den amerikanske hær som en videreudvikling af luftforsvarsmissilet Redeye. Det er hovedsagelig beregnet
til brug for hærstyrker som et mandbåret missilsystem, men også anvendt i
nogle flåder, bl.a. den danske og den tyske. I søværnet anvendes det placeret i en til dækket fastgjort affu tage med 2 raketstyr. Uanset om der er tale
om et mandbåret eller et affuteret missilsystem, omfatter det et rørformet
glasfiberstyr for missilet, et sigte og en IFF (ven /fjende) interrogator, samt
en argon køleenhed for batteriet og en impuls generatorenhed. Det ca. 10
kg tunge missil er 1,52 m langt og har en diameter på 7,0 cm. Det er i
næsen forsynet med styringssystem og batteri. Bag dette findes det 3 kg
tunge, fragmenterede krigshoved med sprængladning og i bagenden drivmotoren (solid propellant sustainer) og startmotoren (ejector motor),
begge med fast brandstof. Den i flåden anvendte dobbeltaffutage, som er
benævnt Stinger Twin Launcher eller LvSa2 M/OO, er fremstillet af Danish
Aeorotech. Den betjenes af en mand, skytten, som er placeret stående mellem de to styr. Der findes to skulderkrykker til støtte for skytten under retning af styrene. Når skytten efter udpegning af målet har dette i sit optiske
sigte, kan han betjene IFF interrogatoren, som afgiver lydsignal. For at engagere målet påvirker han aftrækket til første trin, hvorved missilet aktiveres. Når missilets infrarøde søgehoved har kontakt med målet afgives et lydsignal. Skytten presser derefter aftrækket helt i bund, og missilet affyres,
idet startmotoren går i gang. Denne kastes efter start af, og på en given, sikker afstand fra styret starter drivmotoren. Missilets styresystem leder missilet mod målet. Højderetningsfriheden på det danske missilstyr er -20° +80°. Farten er Mach 2,2 svarende til 2625 km /t. Systemet kan anvendes
ved målafstande på 4000-200 m.:17

10. Missilvildledningssystem

:li<

Under beskrivelsen af artillerimateriellet i flådens skibe falder det naturligt
ogs å at omtale missilvildledningssystemet, der oprindelig udvikledes i
1980erne i et samarbejde mellem bl.a. Danmark, Storbritannien og USA
under navnet Sea Gnat. Indfasning i flåden be gyndte i 1990 med installation
i NIELS jUEL-, WILLEMO ES-, FLWEFISKEN- og FALSTER-klasserne.
Missilvildledningssystemet, der er et supplement til enhedernes egentlige
luftforsvarsvåben, de såkaldte "Hard Kill" systemer, er et "Soft Kill" system,
der virker som et modrniddel mod søm ålsmissiler ved at "snyde" disse til at
låse på et udlagt, kunstigt mål i nærheden af eget skib i stedet for på dette.
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J30 mm Decoy Launelung Systelll. (Souærnets Taktilt- og Våbenskole).

Systemet består af simple 130 mm flerrørs launchers (morterer), hvorfra
der kan udskydes ladninger til vildledning. Launcherne er normalt placeret på sidedækket med 1 stk. på hver side. Oprindelig anvendtes udelukkende Chaff-ladninger bestående af radarreflekterende staniollignende
strimler, der, når de er udskudt, giver et radarekko, en såkaldt "decoy", som
kan tiltrække et radarstyret missil. Hensigten er at få det truende, m ålsøgende missil til at holde sin søgemekanisme på det falske ekko, således at
det ender i vandet uden at gøre skade på skibet. Foruden radarsøgende
missiler er der ogs å udviklet varmesøgende missiler og hybrider med kombinerede søgehoveder. Til at narre de varmesøgende missiler kræves varmeudstrålende (infrarøde/IR) decoys i form afblus. Til Sea Gnat systemets
130 mm launchers udvikledes dels Chaff ladninger Mark 214 og 216, dels
IR ladning Mark 245.
De nyere missil typer flyver meget hurtigt (supersonisk) og lavt (sea-skimming), de udfører avancerede undvigemanøvrer i terminalfasen, og de optimeres til bedre målfatning og større resistens over for modforholdsregler.
Alt dette gør det stadigt sværere at forsvare sig mod de indkommende
sømålsmissiler. I slutningen af 1990erne gennemførtes derfor en videreud-
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vikling af missilvildledningssystemet for tilpasning til ny type ammunition
og opkobling til enhedernes kampinformationssystem med henblik p å hurtig og effektiv vildledning. I denne forbindelse indføres også en ny kombineret Chaff- og IR-ladning. I udviklingen af dette system bidrog firmaet
Danish Aerotech A/S i Karup med nye 130 mm launchers med 12 og 6
morterer, der viser i henholdsvis 4 og 3 forskellige retninger, samt tilhørende udstyr. Terma Electronics A/S har stået for indfasningen af det
nye missilvildledningssystem, som betegnes Decoy Launcher System (DLS) ,
i C3 kampinformationssystemet og udviklingen af en i dette system indbygget speciel algoritme, der beregner bedste engagementmulighed under
hensyntagen til faktorer som bl.a. vind, trusselstype og -re tn in g samt eget
skibs kurs og fart.

11. Indførelse af det 12, 7 mm tunge maskingevær.
Som tidligere anført havde det længe været erkendt, at 20 mm skytset var
nytteløst som luftforsvarsvåben, og efterhånden anvendtes det kun til armering af enheder, der ikke kunne bære skyts af større kaliber. 20 mm skytset
fik imidlertid en renæssance på grund af erfaringerne fra den Persiske Golf
omkring 1990, da der erkendtes et behov for et let, automatisk våben til
brug mod hurtigt sejlende småfartøjer, som kunne udgøre en terrortrussel.
I 1998 besluttedes det imidlertid til denne opgave at erstatte de 20 mm
Oerlikon maskinkanoner M/42 LvSa M/52, som søværnet havde modtaget
som våbenhjælp i 1952, af 12,7 mm tunge maskingeværer af en moderniseret udgave af den i hæren anvendte type. Baggrunden for denne beslutning
var dels, at søværnet da stod over for nødvendig genanskaffelse af 20 mm
ammunition , dels vanskelighederne ved at vedligeholde det forældede og
slidte 20 mm maskinskyts. I 1999 indhentedes brugsret til 50 stk . 12,7 mm
tungt maskingevær overgivet fra hæren, senere overdroges yderligere 50
stk. Maskingeværerne blev underkastet en omfattende opgradering til QCB
version (Quick Change Barrels) samt forsynet med sigtemidler til brug
såvel om dagen som om natten. Der indkøbtes dertil særlige rekyldæmpede
affutager til montering i eksisterende 20 mm fundamenter. Midler til dette
projekts gennemførelse blev tildelt i 2001, og udskiftningen gennemføres i
perioden 2002-2004, idet det tunge maskingevær ligesom den 20 mm maskinkanon anvendes som supplerende armering i større enheder og som
eneste armering i mindre fartøjer. I søværnet betegnes det 12,7 mm tungt
maskingevær M/Ol LvSa M/Ol. Det er fremstillet af Browning/FN Herstal
og har en skudhastighed på 400-600 skud / m in . Den effektive skudafstand
er ca. 1500 m. :19

Den 127 mm maskinkanon
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12. Den 127 mm maskinkanon '"
Historie
Den amerikanske flådes behov for en helautomatisk 5 inch (127 mm) letvægtspjece førte i 1960erne til udviklingen af den 5 inch kanon Mark 19
L/54 i affutage Mark 45. Den første pjece af denne type installeredes i 1970
i krydseren USS CALIFO RNIA, som hejste kommando i 1974. Denne skytstype, der var beregnet til bekæmpelse af luft- og søm ål, indførtes derefter
bl.a. i krydsere og jagere. Grundmodellen (Mod. O) fulgtes i 1980erne af
forbedrede udgaver benævnt Mod. l og 2. Efter at slagskibene af IOWAklassen i 1991 udgik, var Mark 45-systemet det bedste skyts, flåden havde til
rådighed til ildstøtte tillandoperationer (Naval Surface Fire Support NSFS). Dette system havde imidlertid til denne rolle forskellige begrænsninger, bl.a en utilstrækkelig rækning. Der overvejedes derfor forskellige
muligheder for forbedring. I denne forbindelse blev en modifikation benævnt Mod. 3 overhalet af den næste, Mod. 4. I 1996 indgik den amerikanske flåde kontrakt med firmaet United Defense om fremstilling af 2 stk.
prototype pjecer Mark 45 Mod. 4. Med hen blik p å at opn å længere
rækning forlængedes den 127 mm kanons løb fra 54 til 62 kalibre og hele
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pjecekonstruktionen forstærkedes for at kunne operere med markant
højere ladningstryk. I samarbejde med firmaet Raytheon iværksattes udvikling af raketdrevne, GPS-styrede granater under projektnavnet EX-171
ERGM (Extended Range Guided Munitions). Til brug for disse granater
har den amerikanske flåde udviklet en særlig kraftig drivladning med et
ladningstryk på op til 80.000 psi (ca. 5400 atm.). Denne drivladning er benævnt EX-99. Rækning for ERGM forventes at blive over 100 km med en
præcision i målet på få meter. Standardgranater med normal drivladning
vil alene på grund af den længere løblængde opnå en rækning på over 24
km. Kombineret med den kraftige EX-99 drivladning vil standardgranater
kunne opnå en rækning på ca. 37 km . I oktober 2002 underskrev Søværnets
Materielkommando kontrakt med United Defense om levering af2 stk. 127
mm pjecer Mark 45 Mod. 4 til de fleksible støtteskibe. De 2 pjecer, hvis rolle
bl.a. skal være artilleristøtte til landoperationer, leveres således, at de af
Lindøværftet kan installeres om bord, medens skibene endnu er under
bygning.
Kons truktionsdata

Den 127 mm maskinkanon er en helautomatisk kanon forsynet en lodret,
hydraulisk bevæget kilemekanisme og luftgennemblæsningssystem. Affutagen er en drejeskiveaffutage med 2 hydrauliske rekylbremser og l frembringerapparat. Den består i øvrigt i princippet af en fundamentring, en
drejeskive med 2 rapertvanger samt et skjold, der omslutter hele pjecen.
Pjecen rettes i højden og siden af to på drejeskiven anbragte drivmaskinerier. Iomladerummet under pjecen findes et roterende revolvermagasin,
som kan indeholde 20 lodretstillede granater og drivladningshylstre. Fra
revolvermagasinet føres ammunitionen automatisk af det øvre ophejsningssystem op til kanonen. Her findes der en ladeskål, som drejes om tapaksen
og anvendes til at svinge ammunitionen, som modtages i lodret stilling, op
tilladestilling, hvorfra den sættes an i kanonens kammer. Kilen lukkes, udkasterskålen føres ned bag stødbundstykket, og ladeskålen svinger tilbage
til lodret stilling for at hente næste granat og drivladningshylster. Når kilen
er lukket, affyres kanonen og rekylerer. Under fremløbet føres næste skud
fra revolvermagasinet op i den øvre ophejsning, kilen åbnes, og det tomme
hylster trækkes ud på udkasterskålen. Denne løftes derefter til et hylsterudkasterrør, hvorigennem hylsteret kastes ud på dækket. Næste granat og
drivladning svinges af ladeskålen op tilladestilling o.s.v. Iomladerummet
findes et kontrolpanel til betjening af systemet. Der anvendes delt ammunition med elektrisk tændskrue . Skudhastigheden angives at være ca. 20
skud/min og be gyndelseshastigheden 854 m/sek.
M særlig interesse ved skydning mod mål i land er de langtrækkende, styrede granater. Et antal forskellige ammunitionstyper er under udvikling:
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1. Som allerede nævnt udvikler Raytheon EX-l7I ERGM granaten . Ved skydning på maksimal rækning vil kanonens elevation være mellem 65° og 70°. Den kraftige EX-99 drivladning
bringer sammen med granatens raketmotor granaten op i en
højde på ca. 25.000 m. Her flader granaten ud og glider ved
hjælp af sm å styrefinner mod målet i en forholdsvis flad bane.
Umiddelbart før ankomst til målet dykker granaten og træffer
målet med en anslagsvinkel på nærlig 90 °.
2. Firmaet ATK har iværksat et parallelt ammunitionsprojekt, der
er baseret på samme EX-99 drivladning og samme interface til
pjecesystemet som Raytheons ERGM projekt. Der er også her
tale om en raketdrevet granat, om end den har en simplere
konstruktion med en større raketmotor. Projektet er benævnt
BTERM (Ballistic Trajectory Extended Range Munition).
Denne granat opnår ogs å en rækning på over IOO km, idet den
dog flyver rent ballistisk med en banetophøjde på over 40.000 m.
3. Firmaet OTO Melaras løsning på rækningsproblemet adskiller
sig fra de to amerikanske firmaers, idet OTO Melaras projekt,
benævnt Vu\cano, er baseret på en underkalibreret granat med
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en sabot i patronen. Saboten tætner om granaten under udfarten gennem løbet, hvis kaliber er større end granatens.
Umiddelbart efter skudafgang kastes saboten og granaten
fortsætter med meget høj hastighed mod målet i en ballistisk
bane, der efter banetoppunktet også udnytter glideeffekten fra
granatens små styrefinner. Udover at udvikle Vulcano mod stationære mål på land forventer OTO Melara at videreudvikle
granaten med passive søgernidler (antiradar og varmesøgende)
til brug mod mobile sømål.
Fælles for de anførte systemer er, at de alle endnu er under udvikling. De
forventes at være færdigudviklede i perioden 200~2009. Alle de nævnte systemer vil kunne anvendes i søværnets 127 mm maskinkanoner Mark 45 Mod. 4.

13. Dansk seartilleri i 2004.
Ca. 30 års praktiske erfaringer har vist, at der med valget i 1970erne af den
76 mm OTO Melara maskinkanon, NATO Sea Sparrow luftforsvarsmissilet
og Harpoon sømålsmissilet blev skaffet flåden effektive og fremtidssikrede
våbensystemer, hvis operative og tekniske tilstand bl.a. på grund af en
løbende opdatering stadig må vurderes som tilfredsstillende i 2004, og som
fremdeles har en rum restlevetid. Det samme gælder de senere anskaffede
artillerisystemer, som er beskrevet i dette kapitel. Flådens artilleriarmering
blev med disse våben bragt op på et i international henseende respektabelt
niveau. Med STANDARD FLEX konceptet er der samtidig skabt mulighed
for en optimal udnyttelse af det meget begrænsede antal enheder, som nu
udgør flådens kærne. Det er imidlertid karakteristisk, at virkeliggørelsen af
et så omfattende projekt som STANDARD FLEX 300, på grund af bl.a. den
politisk bestemte tidsmæssige opdeling af anskaffelserne, har taget en snes
år, og at kampmodulet først kunne introduceres mere end 10 år efter, at de
første STANDARD FLEX enheder indgik i farvandsovervågningsrollen.
På ildledelsesområdet er der i samme periode sket en bemærkelsesværdig
udvikling, idet digitale systemer har afløst analoge, og ildledelsessystemerne er blevet nærmere og nærmere knyttet til skibenes kampinformationssystemer for efterhånden at blive helt integreret i disse , en udvikling
som også har manifesteret sig på det uddannelsesmæssige område, hvor
operations- og våbenofficerer nu gennemgår en fælles uddannelse på
søværnets kampinformationskursus.
Når der skal gøres status over søartilleriets udvikling i de sidste årtier, bør
det også fremhæves, at efter PEDER SKRAM-klassens afgang i 1990 var flådens største kanon kaliber 76 mm. Med tilkomsten af de fleksible støtteskibe vil der atter indgå 127 mm skyts i flådens artilleriarmering.
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19. KAPITEL. AFSLUTNING

Ved et tilbageblik på søartilleriets historie fra 1860 til vore dage er det indledningsvis værd at fremhæve, at søartilleriets gennem de forudgående
årh u n d red'e r dominerende rolle i søkrigsførelsen varede frem til den anden verdenskrig. Under denne storkonflikt forekom endnu betydningsfulde artilleri kampe mellem slagskibe og krydsere; men i de alt afgørende
søslag viste flyene, og ikke mindst de hangarskibsbaserede fly, sig at have
overtaget rollen som de store flåders dominerende søkrigsvåben. Også i
kystnære operationer fik flyene øget betydning. Skibsartilleriet fik dermed
mere defensivt prægede opgaver, og de sværeste kanoners kaliber reduceredes efterhånden fra ca. 40 cm til 12-15 cm. Udviklingen fra midten af det
20. årh u n d red e af styrede, langtrækkende og h årdtslående missiler, der betragtedes som en del af søartilleriet, gav dette nye muligheder og øget betydning. Til adskillige opgaver er kanonen imidlertid stadig det mest hensigtsmæssige og "økonomiske" våbensystem . Dette gælder ikke mindst i
spændings- og krisestyringssituationer. I 2004 er situationen derfor den, at
søartilleriets to komponenter, missilet og kanonen , supplerer hinanden , og
at søartilleriet fremdeles spiller en betydningsfuld rolle.
Kanonernes og ammunitionens udvikling blev allerede fra 1860erne
præget af skibspanserets fremkomst og de fordringer, der stilledes af den
deraf følgende konkurrence mellem artilleri og panser, som skulle vare helt
frem til det 20. årh un d rede . Fremkomsten af andre kampmidler kom ogs å
til at påvirke såvel den konstruktionsmæssige som den taktiske udvikling.
Den med indførelsen af dampkraften stærkt forbedrede manøvreevne gav
anledning til stor tiltro til vædring som midlet til sænkning af en modstander. Erfaringerne fra den amerikanske borgerkrig og sænkningen af det i
forvejen beskadigede italienske slagskib RE D'ITALIA i slaget ved Lissa i
1866 kom i de følgende mange år til at præge både skibbygningen og taktikken til søs. Nogle påstod endog, at væddersporen var fremtidens hovedvåben. Denne holdning fandt ogs å støtte i den danske flåde. Panserbatteriet ODIN, der løb af stablen i 1872, forsynedes således med en spore til
vædring, og vore panserskibe til og med NIELS IUEL byggedes med vædderstævn. Søkrigshistorien kan dog efter slaget ved Lissa kun byde på et eksempel på sænkning i kamp af et overfladekrigsskib, den chilenske korvet
ESMERALDA , som oven i købet svært beskadiget lå stoppet; men i tre årtie r
efter slaget ved Lissa forekom der ikke større krigsbegivenheder til søs, og
der skabtes i denne periode i forbindelse med de mange tekniske nyskabelser usikkerhed om krigsskibenes udvikling. Den i midten af 1870erne indførte selvbevægende torpedo var et helt anderledes effektivt middel til at
sænke skibe ved at tilføje dem svære skader under vandlinien , og dens
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fremkomst stillede særlige krav til skibsartilleriet. Endelig resulterede fremkomsten af fly i det 20. årh u nd redes første årti i udviklingen af luftværnsskyts.
Med indførelsen af den riflede kanon frembragtes ikke blot en kanontype
med bl.a. større skudnøjagtighed på længere afstande og øget virkning af
den enkelte træffer; men der skabtes grundlag for en langt videre udvikling
af kanonkonstruktionen i de efterfølgende årtier. Overgangen fra det glatløbede til det riflede skyts var derfor et markant fremskridt; men den var
ikke problemfri, og meningerne i datiden var ogs å her i landet delte.
Mange søofficerer ans å kuglen for at være uundværlig, da de riflede kanoners spidsprojektiler ikke kunne anvendes til den på søen ofte og specielt i
mørke og usigtbart vejr foretrukne rikochetskydning. Nok var der bred
enighed om, at det riflede skyts var vel skydende; men hos flere var holdningen, at et skibs armering burde bestå af glatløbet skyts suppleret med riflede kanoner, og der fremsattes også krav om, at de riflede kanoner skulle
kunne skyde med sfæriske projektiler (kugler). Endvidere opstod der tvivl
om sikkerheden ved de tidlige bagladesystemer, som udvikledes omtrent
samtidig med indførelsen af riflingen, og som i høj grad lettede ladningen,
men af nogle opfattedes som en unødvendig komplikation af kanonkonstruktionen. Den danske marine var for så vidt tidlig på den med hensyn til
forsøgsvis anskaffelse af bagladeskyts. Sprængningsulykken i 1861 under
skydning med en riflet bagladekanon af Whi tworths system skabte mistillid
til bagladesystemet. Udsigterne til krig med Preussen resulterede i, at det
besluttedes at tilvejebringe riflet skyts ved oprifling af glatløbede forladekanoner af støbejern udtaget af den eksisterende beholdning. Hermed opnåedes det at have så meget riflet skyts til rådighed, at skibenes armering af
glatløbet skyts kunne suppleres således, at flådens armering i 1864 bestod
af 100 stk. riflede og 452 glatløbede kanoner.
Indførelsen af panser skabte et behov for panserbrydende kanoner af
svært kaliber. Da de første i 1863 skulle anskaffes til flåden, var Krupp og
Armstrong de ledende fabrikanter på dette område. Med de da truende
udsigter til krig faldt valget helt naturligt på den britiske fabrikant. I efterkrigs årene fortsatte marinen med at købe sine svære panserbrydende kanoner i Storbritannien. De armstrongske kanoner var af smedejern med et indre rør af stål. Jævnsides hermed anskaffedes lettere riflet forladeskyts af
støbestål. Affu tagern e var for de sværere kanoners vedkommende slædeaffutager, for de lettere dels slædeaffutager, dels skibsraperter. Efterhånden
afløstes raperter af træ afjernraperter, og som en nyskabelse indførtes til de
panserbrydende kanoner mekaniske rekylbremser, og med den IO" kanon
til kanonbåden MØEN fik flåden i 1876 sin første hydrauliske rekylbremse.
I panserbatterierne installeredes de svære kanoner i drejetårne og kasemat-

Afslutning

763

ter. Overgangen fra glatløbet skyts til riflede forladekanoner tog sin tid.
Først i 1878 udgik de sidste glatløbede kanoner af flådens armering, og helt
frem til 1882 indgik der i skibenes ammunitionsbeholdninger kugler til de
5" og 6" riflede forladekanoner. De svære riflede forladekanoner var 1417,7 kalibre lange og havde en begyndelseshastighed på 417-444 m /sek.
Den tyske marine havde bl.a. under krigen mod Danmark i 1864 d årlige
erfaringer med Wahrendorffs bagladernekanismer. 1 1869 overvejedes anskaffelse af svære britiske riflede forladekanoner; men valget faldt da på
Krupps bagladekanoner af stål med rundkilemekanisme. Den britiske flåde
overgik i midten af 1860erne til svært forladeskyts efter en periode fra 1859
med bagladeskyts og vendte først tilbage til denne skytstype i 1880erne. Det
danske søværn, der nøje fulgte udviklingen i udlandet, følte sig i midten af
1870erne overbevist om, at der nu kunne erhverves sikkert funktionerende
bagladekanoner, som bedst kunne udnytte det nylig fremkomne langsommere brændende krudt. I 1875, hvor tyskerne netop havde indført den hydraliliske rekyl bremse til alt skyts og føringsbælter af kobber som tætningsmiddel til ammunitionen, blev den endelige beslutning truffet og 6"/15 cm
bagladekanoner af stål anskaffet fra Fried. Krupp til den nybyggede skonnert INGOLF. I 1878 kontraheredes derefter hos Krupp den 12"/30,5 cm
kanon og det øvrige skyts til panserbatteriet HELGOLAND. Dermed overgik flåden til bagladeskyts afstål, og i alt indkøbtes fra 1876 til 1895 104 bagladekanoner hos Krupp. Medens der ikke kan være tvivl om kvaliteten af
disse kanoner med deres fornemme stålmateriale, funktionssikre mekanismer og stigende løblængder, kan det samme næppe siges om affutagerne,
der specielt for de ældres vedkommende ikke repræsenterede noget væsentligt fremskridt i forhold til det nyere forladeskyts. I 1884 besluttedes det
derfor ved anskaffelse af svære kruppske kanoner at købe affutagerne, de
såkaldte Vavasseurs slædeaffutager, i Storbritannien. Med HELGOLAND,
TORDENSKJOLD og IVER HVlTFELDT overgik flåden fra drejetårne til
barbettetårne, ligesom det var tilfældet i udenlandske skibe. Til de kruppske kanoner overgik man i 1880erne til drivladninger af en forbedret version af sortkrudt, det brune krudt, der var langsommere brændende. Det
gaven højere begyndelseshastighed med mindre tryk og muliggjorde en
forøgelse af længden fra ca. 20 til 32 kalibre og af begyndelseshastigheden
for eksempelvis den 12"/30,5 cm bagladekanon fra 475 til 510 m /sek.
Ved indførelsen i 1870erne af Whiteheads selvbevægende torpedo blev
ogs å de pansrede skibe tvunget nogle hundrede meter længere ud under
artillerikamp; men denne forventedes stadig ført på ret kort afstand af hensyn til gennemslagskraften mod fjendens panser og på grund af primitive
sigternidler. De større skibe armeredes med torpedoer; men torpedoen førtes ogs å frem af sm å, hurtige torpedobåde, der især om natten var farlige
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for de større enheder. Dermed opstod behovet for hurtigt skydende og let
bevægelige kanoner. Efter grundige forsøg anskaffedes til dette form ål i
løbet af årene 1881-1893 150 stk. 37 mm revolverkanoner fra Hotchkiss i
Paris. Disse kanoner benyttedes også som torpedobådsskyts. Omtrent sam tidig indførtes mitrailleuser beregnet dels til skydning fra panserskibenes
mærs mod udækket personel i fjendtlige skibe, dels til armering af mindre
fartøjer. I 1881 gav det britiske admiralitet med kravet om en 57 mm antitorpedobådskanon med længere rækning og større skudvirkning end revolverkanonen stødet til udviklingen af de hurtigskydende patronkanoner,
der ligesom revolverkanonerne anvendte enhedsammunition. Firmaet
Hotchkiss i Paris producerede 57 mm, 47 mm og 37 mm kanoner af denne
art, som også i vidt omfang indførtes i den danske flåde som antitorpedobåds- og torpedobådsskyts. Inspireret af 1880ernes lette antitorpedobådskanoner konstrueredes i årtie ts slutning hurtigskydende kanoner af større kaliber, og til disse indførtes de stadig brugte kappeaffutager, der tillod let og
hurtig indstilling af kanonen lige til skudøjeblikket, og som kun i begrænset omfang anstrengte underlaget under skydning. I 1892-1895 modtoges
fra Krupp 7 stk. 12 cm kanoner og 8 stk. 87 mm kanoner af denne type til
krydserne GEISER og HEIMDAL og panserbatteriet SKJOLD. Dette skyts
havde en skudhastighed på 5-8 skud pr. minut mod 1 skud/min. for tilsvarende almindelige bagladekanoner. Udnyttelsen af den høje skudhastighed
krævede imidlertid, at det hidtil benyttede sorte eller brune krudt, der afgav meget røg, erstattedes af røgfrit/røgsvagt krudt. I løbet af 1890erne
indførtes drivladninger af røgsvagt krudt til praktisk talt alt det hurtigskydende skyts samt til det nye panserskib HERLUF TROLLEs 24 cm og 15 cm
kanoner. Med det røgsvage krudt blev det muligt at øge kanonernes
længde til 40-50 kalibre og opnå en begyndelseshastighed på omkring 800
m/sek. og dermed længere rækning på op til ca. 10.000 m. Man var da
principielt nået frem til den kanontype, der skulle blive anvendt op gennem det 20. årh u ndred e. I 1890erne var man imidlertid i den barokke situation, at der til det langtrækkende og nøjagtigt skydende skyts anvendtes
sigtemidler, som ikke adskilte sig væsentligt fra de sigter, der 30-40 år tidligere havde været brugt til primitive forladekanoner, og til skydningens ledelse fandtes kun enkle hjælpemidler. I stormagtsflåderne indførtes i løbet
af årtie t optiske afstandsmålere og sigtekikkerter. Den danske flåde anskaffede sin første optiske afstandsmåler i 1897, og sigtekikkerter introduceredes fra 1903. Frem til udbruddet af den første verdenskrig i 1914 udvikledes
elektriske meddelelsesmidler og mekanisk ildledelsesmateriel til brug ved
skuddataberegning, og der indførtes samlet ildledelse. I stormagtsflådernes
større skibe installeredes centralsigter med transmission af skuddata pr. følgeviseranlæg til kanonerne. I den danske flåde, der med ildledelsesmate-
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riel fulgte med, så godt man kunne, indførtes centralsigtesystemet først, i
modificeret udgave, med færdigbygningen af NIELS IUEL i 1923 og i
samme skib i komplet form i 1936. Det blev imidlertid en enlig svale.
Fra begyndelsen af 1880erne havde de større sømagter eksperimenteret
med skydebomuld som sprængstof i granater i stedet for sort krudt med henblik på at finde frem til et sprængstof, der var bedre egnet og mere brisant
end det sorte krudt, som til dette form ål havde givet anledning til problemer.
Både flådens egne og de efterfølgende værnsfælles forsøg førte til, at det i
1894 opgaves at bruge skydebomuld som granatsprængladning. I stedet
iværksattes forsøg med pikrinsyre, som resulterede i, at der i 1898 var reglementeret brisantgranater med sprængladning af pikrinsyre til hovedparten
af de kruppske kanoner af kalibre fra 5" til 10" samt til de 87 mm og 12 cm
hurtigskydende kanoner. Uheldene under prøveskydninger, som i 1901 medførte, at MØEN sank, og i 1903, da en helt ny 15 cm kanon L/43 til OLFERT
FISCHER sprængtes om bord i ROLF KRAKE, førte til, at det opgaves at anvende tyndvæggede brisantgranater ladet med piktinsyre. I 1906 lykkedes det
fra Krupp at indføre sikkert virkende panserbrisantgranater med en lille
sprængladning afpikrinsyre. Først i 1909 opnåedes det med indførelse af trotyl at forsyne flåden med sikre, tyndvæggede brisant-granater.
Anvendelsen i den første verdenskrig af luftskibe og fastvingede fly medførte et behov for luftværnsskyts. Fra 1915 anskaffedes rekylgeværer til flåden, og der fremstilledes 75 mm og 57 mm antiballonkanoner. I mellemkrigsårene indledtes samarbejde med Dansk Rekylriffel Syndikat om udvikling af 8 og 20 mm nærluftværnsskyts, og fra A.B.Bofors i Sverige bestiltes et
beskedent antal 40 mm rekylkanoner.
Som det vil fremgå af redegørelsen for udviklingen fra 1860 , havde søværnet indtil den første verdenskrig været i stand til i rimeligt omfang at følge
udviklingen i udlandet ved anskaffelse af artillerimateriel til armering af
nye skibe. Knappe ressourcer virkede imidlertid i mange tilfælde bremsende på bestræbelserne på at anskaffe nyt og moderne materiel til erstatning for forældet skyts i eksisterende skibe. Overgangen fra glatløbede til
riflede forladekanoner tog eksempelvis 15 år, og der var tilsvarende problemer ved overgangen fra riflet forladeskyts til bagladeskyts. Allerede i
1880erne gjorde Marineministeriet et forgæves forsøg på at opnå bevilling
til modernisering af panserbatteriet GORMs armering, da forladeskytset på
grund af den lave skudhastighed måtte anses for at være komplet forældet.
Først i 1888-1889 lykkedes det at foretage en beskeden forbedring af armeringen i det nyeste af de 3 med forladeskyts armerede panserbatterier,
ODIN, og der bevaredes riflede forladekanoner helt frem til 1903.
I mellemkrigsårene begrænsede de meget magre bevillinger skibsanskaffelserne til flåden. De ældre skibes armering forældedes, og selv nye skibe
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armeredes med gammelt skyts. Genbruget af 75 mm kanonerne er et godt
eksempel herpå. Dansk søartilleri var i disse år slet ikke i stand til at følge
den internationale udvikling. De i sidste øjeblik før udbruddet af den an den verdenskrig og besættelsen givne bevillinger kom for sent til at have
nogen effekt på kvaliteten af flådens armering, før fjenden var i landet.
Erfaringerne fra den anden verdenskrig med hensyn til behov for bl.a effektivt, maskinrettet luftværnsskyts med ammunition med radobrandrør
samt ildledelsesanlæg udstyret med radarsæt og med evne til blindskydning
mod sømål og luftrnål fik stor betydning for den danske flådes armering;
men der skulle efter krigen gå flere årtier, før behovet var opfyldt, Først
omkring 1969 kunne flådens armering betegnes som tidssvarende, og
netop da manifesterede de nyudviklede sømålsmissiler sig som en ny trussel. Tilkomsten af korvetterne af NIELS JUEL-klassen og torpedomissilbådene afvVILLEMOES-klassen, der alle armeredes med OTO Melara 76 mm
maskinkanoner, omarmeringen af fregatterne af PEDER SKRAM-klassen
og indførelsen af Harpoon sømålsmissilet og NATO Sea Sparrow luftforsvarsmissilet resulterede i, at flåden i løbet af 1980erne kom til at omfatte
en særdeles slagkraftig overfladekampstyrke. Disse våbensystemer er siden
gennem løbende videreudvikling og opdatering holdt a jour med den internationale udvikling. Indførelsen af STANDARD FLEX konceptet, først
og fremmest med FLWEFISKEN-klassen , har i nogen grad kompenseret
for flådens i betænkelig grad faldende antal af overfladekampenheder.
Som helhed må dansk søartilleri i kvalitativ henseende betegnes som tidssvarende og vel egnet til løsning af de foreliggende og forudseelige opgaver.
Det vil også fremgå af redegørelsen, at de mænd, der som Søtøjmestre og
chefer for Søartilleriet og Søværnets Materielkommando har haft ansvaret
for søartilleriet, og de officerer og ingeniører, der bistod dem, har været i
stand til gennem hele den beskrevne periode at holde sig a jour med den
internationale udvikling på dette område. Dette er sket gennem kontakter
til udenlandske mariner og våbenfabrikanter, bl.a. ved studierejser, fabriksbesøg og kursusdeltagelse, samt efter 1949 gennem de muligheder NATO
samarbejdet har budt, og det er vurderingen, at der i alle årene stort set er
disponeret optimalt inden for de til enhver tid givne økonomiske rammer.
At skue ud i fremtiden er vanskeligt. Denne bogs forfatter kan kun være
enig med den fra den anden verdenskrig kendte finske general Ehrnrooth,
som under et besøg i København i 1989 udtalte, at den som påstår, at han
ved, hvordan verden ser ud om 5 år, han lyver. Man bør som anført i bogen,
"U.S. Bureau of Ordnance in World War II", være opmærksom på, at man
kan risikere at komme i den situation, hvor "today's weapons are tomorrow's museum pieces".' Derfor gælder det om at bevare alsidigheden og
fleksibiliteten og også for søartilleriet at udnytte STANDARD FLEX konceptets muligheder.
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Materiel". København 189l.
"Haandbog i det danske Artilleri - Tillæg til
Positionsartilleriets Materiel". København
189l.
Petersen , L.S.: "Haandbog for det danske
Artilleri - Laboratorievæsen". København
1892 .
Jungersen ,J.B.: "Lærebog i Sø-Artilleri til
Brug ved Undervisningen paa Søværnets
Underofficersskole". København 1892.
"Skydereglement for Flaaden", København
1894.

Litteratur og kilder

Foss, H.T.: "Lærebog i Søartilleri udarbejdet til Brug ved Undervisningen paa
Søofficersskolen". København 1895 .
Foss, H.T.: "Udviklinge n af Skibsskytset" .
1897.
Foss, H .T.: "L'dviklingen afSkibsskytsets
Affutering og Installation om Bord". 1899 .
Lomholt, N.E.: "KrudtIære- Forelæsninger i
Artilleri for officersskolens ældste Klasse".
København 1899 .
Lomholt, N.E .: "Yd re Ballistik". København
1901.
Saabye, P.E.: Haandbog i Søartilleriets
Materiel". København 1903.
"Regler for Skibsartilleriets Anvendelse i
Kamp under forskellige Forhold".
København 1904.
Messerschmidt, Th .: "De til Forstaaelsen af
Skydningen paa Søen og denne Skydnings
Ledelse vigtigste Punkter af den praktiske
Skydelære". København 1904.
"Skydereglement for Flaaden". København
1906 .
"Midlertidige Regler for Skibsartilleriets
Anvendelse i Kamp under forskellige
Forhold". København 1906.
Bastrup, C.G.: "Konstruktionslære".
København 1906.
Bastrup, C.G.: "Ballistik" København 1906.
"Skydereglement for Flaaden" . København
1909 .
Gyldenkrone, E.M.: "Lærebog i Søartilleri".
København 1910 .
"Haandbog i Søartilleriets Materiel".
København 1911.
"Artilleritegninger 1911".
"Haandbog i Søartilleriets Materiel I Del".
København 1923.
"Artilleritegninger". København 1924.
"Haandbog i Søartilleriets Materiel Il Del" .
København 1925.
"Haandbog i Søartilleriets Materiel III Del" .
København 1930 .
"Artilleritegninger til Haandbog i
Søartilleriets Materiel III Del". København
1930.
Rasmussen , HJ.: "Lærebog i Søartilleri".
København 1934 .
Topsøe:Jensen, A.G.: "Lærebog i Ballistik ".
København 1938.

815

Litteratur og kilder

Rasmussen, HJ. : "Lærebog i Søartilleri".
København 1941.
"Flaadens og Kystdefensionens
Haandvaaben og Maskinskyts rn.v."
København 1942.
"Artillcritcgninger til Flaadens og
Kystdefensionens Haandvaaben og
Maskiriskyts m.v.... København 1942.

3. Andet trykt materiale
Årl ige kalendere /håndbøger samt kundgørelser og love og bestemmelser udgivet af
Marineministeriet og Forsvarsministeriet.
Orlogsværftets årlige beretning, som foreligger trykt for åren e 1875-1924 på
Marinens Bibliotek.
Rigsdagstidende/Folketingstidende.

4. Utrykt materiale
Afleveringer fra museumsmagasinet,
Flådestation København
Af dette materiale skal særligt nævnes:
Årlig haandbog/oversigt fra Søetatens
Tøjhus/Tøjhusafdelingen /Søartilleriet
1860-1943 med titIer varierende som følger:
"Haandbog over Søartilleriets
Hovedsortementer til Flaadens og
Defensionens Armering" 1860 - 1868,
"Haandbog over Søartilleriets
Hovedsortementer til Flaadens Armering"
1869 -1871,
"Haandbog over Søartilleriets
Hovedmateriel til Flaadens Armering" 1872
- 1876,
"Oversigt over Flaadens Behov til
Krigsudrustning samt FOrlegneise over
Beholdningen af det øvrige
Flaadernateriel i Arsenalet og Laboratoriet"
1877 - 1886 ,
"Oversigt over det vigtigste Artillerimateriel
til Flaadens Krigsudrustning" 1887 - 1932
og
"Oversigt over det vigtigste Artillerimateriel
m .m, til Flaadens Krigsudrustning" 19331943 .

Søtøjhusets Copiebog 1856-1874.
Generalinspektøren for Søartilleriets afsendte skrivelser 1884-1887 og 1898.
Søetatens Tøjhus: "Flaadens Armering med
Kanoner 1864". Skema af 25/41865.
Protokol vedr. de armstrongske kanoner,
ca. 1877.
Søtøjhusets løse Inventarium 1853-1903.
Arsenalets Inventarium 1903-1923.
Arsenalets Inventarieregnskab 1923-1943.
Forsøgsprotokoller no. 3 for 1849-1872 og
5-19 for 1877-1948.
Samling af udvalgte forsøgsskyderapporter
fra 1864 til 1885.
Skydejournal for Skydninger i
Kuglegaarden 1888-1950.
Journaler over prøver og kontrollerede
skydninger med flådens kanoner 18821930.
Flådens skydetabeller.
Rapport over Forsøg med Orgelskydts tilsøs
1879.
Forsøg, mapper med skydeforsøg mod 9"
panserplader 1889.
Arsenalets register 1886-1907.
Arsenalets udgåede skrivelser 1886-1919.
Arsenalets indkomne skrivelser1886-1897
og 1901-1919.
Kopier af resolutioner vedr. artilleri 18591885.
Generalrapporter for eskadres og skibes
togter.

Rigsarkivet,
Forsvarets Arkiver i øvrigt
Marineministeriets Sekretariats- og
Kommandokon tor:
Kopibøger (udgåede sager) 1848-1913:
0008-6520-06 3
Kopibøger (udgåede sager) 1914-1950:
0008-6518-15-2
Registre til journaler og indkomne sager:
0008-6520-08-5 til 6518-20-1.
Journaler (indkomne sager) 1848-1913:
0008-6520-08-4
Journaler (indkomne sager) 1914-1950:
0008-6518-19-3
Kommandosager 1848-1923: 0008-6520-09-1
Indkomne sager 1924-1950: 0008-6518-06-2
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Den whit:worthske kommission 1860-1864:
1055-029-7027-25-04-8
Nordsøeskadren 1864:
0310-001-6422-16-0515.
Generalinspektøren for Søartilleriet 18681909: 030 1-003-7011-20-0 l.
Søartilleriet 1889-1920 0370-001-6421-14-0l.
Søartilleriet 1905-1948 0370-001-6422-02-02.
Søartilleriet restaflevering 2000: 0370-001.
Søværnets Museurnsrnagasin:
0380-003-6421-28-0627.

Litteratur og kilder

TØjhusmuseet
Artilleri- og Constructions-Commissionens
Forhandlingsprotokol 1844-1883.
Materielfortegnelser (Hæren) 1858-1925.
Artilleristaben: "Oversigt over Artilleriets
Forsøg". København 1865-1893.
Tegninger.

l, Skyts indfØrtfra 1860-1943 1
~

INDFØRT SKYTS

=.:

BEVARET SKYTS

~

~

Skytstype

Fra år

Antal

Hvor

Antal

Nr./År

~

Iii'
(b

(il

Forladeskyts

5~

12 pds ./5" 29 ctr, R.K./F.K. i skibsrapert af træ

1767
riflet
1861

30

12 pds./5" 29 ctr. R.K./F.K. i feItaffutage M/1863

Orlogsmuseet
Fregatten j)l_lAND

2

41/1768
23/1768
35/1768

Kronborg Flagbastion

9

11 /-

l

::1.
::!l

....
~

i

13/29/1768
30/1768
31/1768
33/1768
39/1768
40/1768
58/-

12 pds ./5" 29 ctr. R.K./F.K. uden affutage

--

Tøjhusmuseet

l

32/1768

Batteriet SIXTUS

8

-/1824-1827

Tøjhusmuseet

1

223/1834

- .-

18 pds ./5X" 40 ctr. R.K./F.K. i slædeaffutage af træ

1823

86

riflet
18 Pds./5J.:!" 40 ctr. R.K./F.K. uden affutage

1862

00

......
--.J

18 pds ./5l<.!" 45 ctr. RK /F.K uden affutage

1833
riflet
1861

21

Tøjhusmuseet

1

259 /1837

24 pds./5 Y," 42 ctr. RK.

1798
riflet
1861

10

Tøjhusmuseet

1

4/-

Søværnets Hist. Saml.

1

1286 /1865

1864

23

60 pds ./8" 144 ctr. R.K /EK uden affutage

Tøjhusmuseet

l

1747/1867

4 pds ./3" 9 ctr. R.K /F.K i skibsrapert af træ

Aalborg Søfarts- og
Marine Museum
Agger signalstation
Hirtshals ved fyret
Lild Strand signalstation
Løkken signalstation
Stenbjerg
Thorsminde signalstation

2

1&2/1869

l

-/ -/ -

60 pds ./8" 144 ctr. RK/F.K. i slædeaffutage

1
l
l
l

22/1869
23/1869

2

5& 14/1869

Søværnets Hist. Saml.
Hanstholm ved havnen

1
2

122/-'
10/1869
19/1869

Lyngby redningsstation
Sølyst, Klampenborg

1
1

-/-/-

4 pds ./3" 9 ctr. RK. /F.K. uden affutage

Tøjhusmuseet

l

20/1869

24 pds./6" 50 ctr. R.K /F.K af ny tegning
i slædeaffutage

Aalborg Søfarts- og
Marine Museum

l

67/1867

Tøjhusmuseet

1

1864-1869

32

4 pds ./3" 9 ctr. R.K /F.K. i skibsrapert af jern

24 pds./6" 50 ctr. R.K /F.K af ny tegning
uden affutage

1867

67

-/ -

00
......

00

c=
c::

-...

~

~

{Il

tt

l
::I.
::::!:l

....
~

20/1840

i

24 pds ./6" 50 ctr. R.K/F.K. af ældre tegning
uden affutage

1840
riflet
1867

17

4 pds ./3" 6 ctr. R.K./F.K. i skibsrapert af træ
4 pds ./3" 6 ctr. R.K./F.K. i skibsrapert af jern

1872

Søværnets Hist. Saml.

2

-/ 1840-43

Søværnets Historiske
Samling

l

99/1874

1

92 /1874

1

79/1872

12

t=

=:

~

~...
fil

;~

:=

4 pds ./3" 6 ctr. R.K./F.K. uden affutage

Tøjhusmuseet

....

~

Tøjhusmuseet

1

37/1860

Orlogsmuseet

1

-/1862

Tøjhusmuseet

1

-/ 1862

Søværnets Hist. Saml.

1

4/1877

6" 80 ctr, B.K./15 cm K. L/25 uden affutage, sprængt

Søværnets Hist Saml.

1

1/1876

6" 80 ctr, B.K./15 cm K. L/25 uden affutage

Tøjhusmuseet

1

2/1877

Søværnets Hist. Saml.
Fregatten JYLLAND
Tøjhusmuseet

1
1
l

5/1879
27/1886
32/1887

Tøjhusmuseet

1

6/1880

6 pds ./30 pds . Whitworth B.K. uden affutage

1860

2

1860

2

1876

4

6" 80 ctr, B.K./15 cm K. L/25 i slædeaffutage

5" 28 ctr, B.K./12 cm K. L/24 i slædeaffutage
1879

27

5" 28 ctr. B.K./12 cm K. L/24 uden affutage

~

::I.
:::!:l

Bagladeskyts/ Karduskanoner

4 pds ./18 pds . Whitworth B.K. uden affutage

l:l-

10" 440 ctr. B.K./ 26 cm K. L/22 i slædeaffutage

1880

4

Orlogsmuseet

1

Model

12" 720 ctr, B.K./ 30 cm K. L/22 i tårnslædeaffutage

1880

1

Orlogsmuseet

1

Model

i

00

......
c.o

3" IOetr. B.K /87 mm K L/24 i slædeaffutage

Tøjhusmuseet

1

26/ 1882

3" 10 ctr, B.KJ 87 mm K L/24 i Albini -affutage

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml

1
1

1/1879
15/1882

Tøjhusmuseet
Orlogsmuseet
Søværnets Hist. Saml.

I
1
2

27/1882
11/1882
9/1880
24/1882

Orlogsmuseet

1

Model

Søværnets Hist. Saml.

I

17/1882

Tøjhusmuseet

1

9/1882

Søværnets Hist. Saml.

1

21/1882

Tøjhusmuseet

1

19/1882

Søværnets Hist. Saml.

1

21/1884

Tøjhusmuseet

I

14/1884

3" 10 etr. B.K / 87 mm K L/24 i skibsrapert

14" 1040 etr. B.K/ 35 cm K L/25 i tårnslædeaffutage

1880

28

1882

I

1882

14

6" 70 Ctr. B.KJ 15 cm K L/22 i slædeaflutage
6" 70 etr. B.K/ 15 cm K L/22 uden affutage
6" 95 ctr B.K/ 15 cm K L/35 M.l882 i slædeaffutage

1882

4

5" 43 ctr, B.K / 12 cm K. L/30 i Albini -affutage

00
I'.:l
O

C1:l

5" 43 etr. B.K / 12 cm K L/30 i Vavasseurs
slædeaffutage

1883

8

5" 43 ctr, B.K./ 12 cm K. L/30 uden affutage

=.:

~

...
t!'l

6" 95 etr. B.KJ 15 cm K L/35 M. 1888 i
Vavasseurs slædeaffutage med skjold

1888

8

Tøjhusmuseet

I

29/1889

(l
...

8" 270 etr. B.K / 21 cm K. L/35 i
Vavasseurs slæcleaffutage

1888

2

Orlogsmuseet

1

Model

iilt:l

15 cm K. L/43 M/Ol i Bofors kappeaffutage

1903

15 cm K. L/50 M/05 i Bofors kappeaffutage

1908

Cl)

s

llo

~

::l.

6

Søværnets Hist. Saml.

1

42/1913

6

Søværnets Hist. Saml.

6

37/1908

:::!l

....
~

t

I:l:l

=.:

Hurtigskydende kanoner/ Patronkanoner

37 MM H.K/ P.K. L/ 28 i Hotchkiss rekylfri affutering

57 mm H.K./P.K. L/44 [ Hotelikiss rekylfri
krinolineaffutage. senere i kappeaffutage '\
87 mm H.K./ P.K. L/24 i slædeaffutage

I

37 mm H.K./ P.K. L/38 i rekylfri affutering

1886

1886
1889
1890

10

44
4
IO

~

Søværnets Hist. Saml.

2

Tøjhusmuseet

l

Søværnets Hist. Saml.

2

5/1886
7/1886
8/1886
5/1887
7/1887

Søværnets Hist. Saml.
Tøjhusmuseet

1
1

2(8) /1889
3(18) /1889

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

1
l

14/1889
17/1889

87 mm H.KJ P.K. L/40 i kappeaffutage

1892

8

Søværnets Hist. Saml.

1

4/1892

12 cm H.KJ P.K. L/40 i kappeaffutage

1892

4

Søværnets Hist. Saml.

1

4/1893

12 cm H.K./ P.K. i tårnkappeaffutage

1894

3

Søværnets Hist. Saml.

1

6/1894

47 mm H.K./ P.K. L/44 i Hotchkiss rekylaffutage

1894

8

Søværnets Hist. Saml.

1

1/1894

15 cm H.KJ P.K. L/43 i kappeaffutage
med delt højde- og sideretning

1898

5

Søværnets Hist. Saml.

1

3/1898

37 mm P.K. L/38 i halvautomatisk kappeaffutage
med krykke

1905

6

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

l
1

21/1904
26/1918

47 mm P.K. L/50 i kappeaffutage

1905

10

Søværnets Hist. Saml.

1

16/1913

75 mm P.K. L/55 i kappeaffutager M/07 og M/12
med krykke og M/34 og M/38 med delt højdeog sideretning

1907

32

Søværnets Hist. Saml.

2

1/1907
28/1918

.~...

til
....
~

~

::I

p..

~

::l.

::!l

....
~

i

00

~

.......

00

75 mm P.K. L/30 i kappeaffutage med krykke

1911

17

Aalborg Søfarts- og
Marinemuseum

1

16/1913

57 mm A.B.K./A.L.K. L/44 M/15 i kappeaffutage
med delt højde- og sideretning ",

1915

17

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

l
l

-/-/-

57 mm A.B.K./A.L.K. L/30 M/15 i
kappeaffutage med krykke

1915

40

Søværnets Hist. Saml.
Tøjhusmuseet
Frihedsmuseet

1
1
l

10/17
11/17
26/1919

15 cm P.K. L/45 i Bofors kappeaffutage

1923

12

Bangsbofortets
kasematter

3

Søværnets Hist. Saml.

l

9/1922
10/22
11/22
13/1922

75 mm P.K. L/35 i ub ådsaffutage med krykke

1927

3

Søværnets Hist. saml.

1

2/1926

75 mm P.K. L/40 i kappeaffutage med delt
højde- og sideretning

1930

7

Bornholms Marinedistrikt.
Rytterknægten

1

41/1929

10,5 cm P.K. L 42 M/40 i kappeaffutage med skjold

1943 ';

5

Søværnets Hist. Saml.

1

5/1942

Søværnets Hist. Saml.

1
3

Model
614 /1881
2889 /1888
2904 /1888
1159 /1883

1878 /
1881 '

151

Tøjhusmuseet
Aalborg Søfarts- og
Marinemuseum
Det Broderlige
Skydeselskab. Aalborg

~

ed

Maskinskyts

37 mm Hotchkiss Revolverkanon i rekylfri aflurering

~

1

c::

-

~

~...

(Il

It
~
::s

Q.
~

::J.

1

3208 /1891

2

1160 /1883

::J

....
~

f

1674/1884

1878/
1881 '

Kongelig Dansk
Sejlklub, Rungsted
Yachtklubben
Furesøen

l

3207 /1891

l

1972/1885

t=
t::.:

J&

....

~....

Ul

37 mm Hotchkiss Revolverkanon i landgangsaffutage

Tøjhusmuseet

l

1153/1883

it

6-

Il mm Gardner Mitrailleuse

1882

l

Søværnets Hist. Saml.

l

-/-

Il mm 5-løbet Nordenfelt Mitrailleuse

1884

l

Orlogsmuseet

l

1113 /-

l
l

1268/1270 /-

10,15 mm 5-løbet Nordenfelt Mitrailleuse

1886

6

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

8 mm Maxim Rekylmitrailleuse

1890

26

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

l
l

3/25/-

37 mm Maxim Rekylkanon

1896

24

Søværnets Hist. Saml.

l

21/-

Søværnets Hist. Saml.

2

8 mm Madsen R.G. L/80 M/03

1915

38
Tøjhusmuseet

l

542 /846/0/-

Søværnets Hist. Saml.

2

Tøjhusmuseet

l

841 /3922 /HR 4180/-

Søværnets Hist. Saml.
Aalborg
Søfarts- og Marinemuseum

l

3/1930

l

5/1930

Tøjhusmuseet

l

4642 /-

8 mm R.G. L175 M/24 uden affutage

20 mm R.K. L/60 M/31

8 mm R.G. L/75 M/29 uden affutage

1930

1931

1937

40

32

21

~
~

::l.

::!:l

....
~

i

00

1\0
(.)O

00

8 mm RG. L/75 M/37 uden affutage

1937

30

Søværnets Hist. Saml.

5

25/1937
30/1937
1888/ 3009/Siam /-

40 mm Bofors R.K. L/50 M/37 i enkeltaffutage

1938

7

Søværnets Hist. Saml.

l

4/-

20 111m RK. L/50 M/40 H i 3-aksial enkeltaffutage

1940

28

Søværnets Hist. Saml.

l

113/ -

20 mm R.K. L/50 M/41 i 3-aksial enkeltaffutage

1942

52

Orlogsmuseet

l

227/ -

8 mm R.G. L/75 M/40 i 3-aksial dobbeltaffutage

1942

74

Søværnets Hist. Saml.

2

171/ 123/ -

Tøjhusmuseet
Søværnets Hist. Saml.

l
2

158/ 30/ 31/ -

8 mm RG. L/75 M/40 uden affutage

....

~

b:l

=.:

Jci

....

~....
(Il

~

~

5.

~

::l.
::J
~

~

I
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Bilag l - Eksisterende riflet skyts

2. Skyts indfØrtfra 1945
Af det efter den anden verdenskrig indførte

skyts er bl.a . følgende bevaret som museumsgenstande:
20 mm Mk M/42 LvSa M/52 (Oerlikon) på
Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.
20 mm R.K L/65 M/38 i ringaffutage
M/41 / 20 mm Mk M/39 LvSa M/41
(Mausel') i Søværnets Historiske Samling.
37 mm P.K. L/80 M/30 i enkeltaffutage
M/30/ 37 mm K. M/30 LvSa M/30 (tysk 37
mm Schnellladekanone C/30 1/ 80) i
Søværnets Historiske Samling.
37 mm P.K. L/80 M/30 i dobbeltaffutage
M/31 / 37 111111 K. M/30 LvSa2 M/31 på
Tøjhusmuseet og i Søværnets Historiske
Samling.

76 mm OTO Mk M/71 (OTO Melare 76
mm /62 Cornpact) i torpedomissilbåden
SEHESTED
10,2 cm K. L/40 M/18 (britisk 4 inch Mk.
IX) i Søværnets Historiske Samling.
10,2 cm K. M/52 LvSa2 (britisk 4 inch Mk.
XVI* i Twin Mk. XIX Mounting) i
Søværnets Historiske Samling.
12,7 cm P.K. L/45 M/34/127 mm K. M/34
Sa (tysk 12,7 cm Sclmellade Kanone C/34)
i Søværnets Historiske Samling.
12,7 cm K. M/60 LvSa2 (amerikansk 5
inch /38 Mk. 12 i Mk. 38 Twin Mounting) i
fregatten PEDER SKRAM og på Tøjhusmuseet.

Bilag 1 - noter
40 mm Mk M/36 LvSa2 (amerikansk fabrikeret af Bofors konstruktion) på
Tøjhusmuseet.
40 mm Mk M/48 LvSa (Bofors) i fregatten
PEDER SKRAM og på Aalborg Søfarts- og
Marinemuseum .
76 mm P.K. L/47 M/36 (britisk 3 inch Mk.V
Vickers - Armstrong undervandsbådskanon)
i Søværnets Historiske Samling.
76 mm K. M/51 b 'Sa/ 76 mm K. M/61
LvSa (amerikansk 3 inch /50 Mk. 22) i
Søværnets Historiske Samling og på
Aalborg Søfarts- og Marinemuseum.
76 mm Mk M/55 LvSa (fabrikeret af
Stabilimenti Mecc anici di Possuoli (SMP),
Italien) i Søværnets Historiske Samling.
76 mm Mk M/60 LvSa 2 (amerikansk 3
inch /50 Mk. 22 i Twin Mounting Mk. 33) i
Søværnets Historiske Samling.

, I kolonnen indført skyts er kun medtaget
skytstyper. af hvilke der findes bevarede
eksemplarer. De angivne oplysninger er
baseret på indsamling af data i perioden
1993-2004.
Landartilleriets model.
, De oprindeligt anskaffede 38 stk . ændret
til halvautomatisk funktionering og placeret i kappeaffutager 1908-1912. 1904-1907
leveredes fra hærens artilleriværksteder
yderligere 6 stk . halvautomatiske, som placeredes i kappeaffutager.
l 4 stk . 3" 10 ctr, B.K. nr. 4, 8,17,18 ombygget til H.K./ P.K.
" Til disse nye affutager anvendtes 14 stk .
57 mm P.K. L/44 af ovennævnte beholdning.
.. Først taget j brug efter færdiggørelsen af
torpedobådene af H UITFELDT-klassen
1947.
1 stk . anskaffet 1878 til forsøg. Indført i
flåden 1881.
" Rekylkanonen ombygget til M/41 funktionering.
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Bilag 2 - Forkortelser

Administrativeforkortelser

Artilleristiskeforkortelser

Ark
art.
bd
ch
D.A.T
FA
ff
MB
M.T
MiLT
OM
pk
p
pp
RA
RU.SJ
SAR
skr
T.f.S

AB.
AB.K.
AL.
AL.K.
Atm
Ctr
Fa
H.K.
K.

TM
udg

VHÅ

arkiv
artilleri
bind
chef/ chefen
Dansk Artilleri Tidsskrift
Forsvarets Arkiver, RA3.afdeling
og flere følgende
Marinens Bibliotek
Marinehistorisk Tidsskrift
Militært Tidsskrift
Orlogsmuseet
pakke
pagina. side
paginæ, siderne
Rigsarkivet
Royal United Service In stitution
Søartilleriet
skrivelse
Arehiv for Søvæsen /Tidsskrift for
Søvæsen
Tøjhusmuseet
udgået
Våbenhistoriske årbøger.

antiballon
an tiballonkanon
antiluftfartøj
antiluftfartøjskanon
atmosfære
centner = 100 pund
feltaffutage
hurtigskydende kanon
kanon
Ka
kystaffu tage
kaI.
kaliber
K.G
granatkanon
K.K.
kuglekanon
L.
længde
Lv
.Iuftværn
LVs
luftværns
M
modelår
Mach
lydens hastighed (331,5 m/sek.)
Mitr
mitrailleuse
Mg
maskingevær
Mk
maskinkanon
Pd
pund
Pdr
pounder
Pds
punds
P.K.
patronkanon
psi.
pound/ square inch
RG
rekylgevær
RK.
riffelkanon til 1876
rekylkanon fra 1925
Rec.K. rekylkanon
Rek.K. rekylkanon
Rev. K. revolverkanon
Rs
raketstyr
Sa
skibsaffutage
Skp
skippund
U.G
urets gang
Vo
begyndelseshastighed
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Bilag 3 - Mål og vægt

Danmark
Længde:
1 favn
l alen
1 fod
1 tomme (")
l linie (''')
l skrupel ("")
Under tiden anvendtes længdemålet l skridt.

183,3
62,77
31,385
2,615
0,218
0,018

cm
cm
cm
cm
cm
cm

160
8
0,5
50

kg
kg
kg
kg

182,9
91.44
30,48
2,54
0,00254

cm
cm
cm
cm
cm

0,4536
453,6

kg
kg

Gammelt system gældende fra 1739, med indførelse af decimalinddeling 1855.
Det metriske system var gældende fra Ol /Ol 1889.
Længde:
1 alen
.
59,38
2 fat
1 fOL
.
10 tum
29,69
1 tum
.
10 linier
2,969
Vægt:
1 skålpund
.
0,4251
1 center
.
42,51
100 skålpund

cm
cm
cm

Vægt:
l skippund
l lispund
1 skålpund
l centner
Det metriske system indførtes i Danmark ved

.
.
..
.
..
..
.

3 alen
2 fod
12 tommer
12 linier
12 skrupler

.
.
.

20 lispund
16 skålpund

1 alen

100 skålpund
lov af 04 /05 1907.

Frankrig
Det metriske system var endelig påbudt fra 1840.

Storbritannien/U.S.A.
Længde:
1 fatham
1 yard

.
.

1 fOOL

.

1 inch
1 mil
Vægt:
1 pound
1 hundredweight
Tryk:
1 pound/square inch

.
.

2 yards
3 feet
12 inches
1000 mils
0,001 inch

.
.

100 pounds

.

5446 atmosfærer

Sverige

Tyskland
l Tyskland indførtes det metriske system 1868-1871.

kg
kg
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REGISTER
Registeret. der dækker kapitlerne 1-19. er
opdelt i 4 afsnit:
I . Personer.
2. Skibe.
3. Skibsværfter, våbenfabrikker og
andre i kapitlerne nævnte firmaer.
4. V åbensystemer.
I de tre første afsnit er ind ho lde t ordnet alfabetisk, i det fjerde er våbensystemerne
grupperet efter arten af skytset. Grupperne
er anført i alfabetisk orden.

1. Personer
Able Sir EA., britisk kemiprofessor
291
Adalbert, preussisk prins og søofficer
I 35
Albeck L, dansk søofficer
I8
Albini, italiensk søoffficer
232, 269
Andersen , dansk ingeniør
618
Andersen Alsing , dansk politiker
522
Andersen E.E., dansk søofficer
.457. 458
Arencirup A.E., dansk søofficer
596
Arman M.L.. fransk handelsmand
152
Armstrong W,G. britisk fabrikant.62, 63, 64,
65.66,68,69.70,72.74.76,79.80,81,82,
84,85,88,110,147,148,152,154, 159, 173.
174,179, 180, 18~ 18~ 188, 190, 194,201,
202,203,208,209,217,220,221 ,222,238,
245,271,286,326,340,347,351 ,378,387,
388 ,392,419,750
Bange de , fransk artilleriofficcr.54, 218. 378
Barr, britisk professor
.423
Bastrup C.G. dansk søofficer ..375 , 394, 404.
405,406.417,419.457.466,482.486.487,
520.521,558
Beatty D., britisk søofficer
.438
Berg c., medlem af Folketinget
239
Bernoulli J schweizisk fysiker
35
Beaulieu T. de, fransk artilleriofficer
53,
54,56
Besserrier H. , britisk opfinder
215
Bille S.A., dansk søoffi cer
30
.477
BjarnovJA.N., dansk rustmester
Bjerring, dansk hærofficer
87
Blakely JA., engelsk kanon konstruktør 56,
64.72.74,84,147
Blom O .E., dansk artilleriofficer ........39. 92,
93 .107.142,146,151,160.165.166,167,
168,169,183

Register

Bluhme H .E., dansk søofficer.
78, 300
Boe ck, dansk hærofficer
87
Borch C.W., dansk søofficer
97, 99, 124
Boulenge L., belgisk ballistiker
21 I, 220
Briand de Crevecoeur E.,
dansk søofficer
.458, 526
Britten B., engelsk kanonkonstruktør......64,
69,88
Broadwell, britisk fabrikant i Tyskland......59
BrookeJ M., amerikansk
sydstatssøofficer
72, 74
Brown D.K., britisk historiker
156
Brown E., britisk kemiker
291
Bruun P.U., dansk søofficer
324, 325
Budin, fran sk brandrørskonstruktør......287.
364
Campbell j ., britisk historiker
15, 439,
440,658
Canet G., fransk ingeniør og
våben tekniker
248,277.348,354,355,
376,378.380.382,383.384,385,387,392,
419
Carl XV, svensk konge
31 O
Carlsen C.LT., dansk søofficer
79, 80, 84.
85,87.88,90,92.150
Cavalli J , sardinsk artilleriofficer .......44, 45.
46,48,50,53,54.57,77,78
Chamberlain N., britisk
premierminister
576
Chambers, amerikansk
kanon konstruktør
71
Christensen JC., dansk politiker 375. 443
Christian IV, dansk konge
39
Clay, engelsk kanon konstruktør
64, 72.
84,88
Clerk, britisk opfincler.
266
Coles C.P., britisk søofficer 31,184,191,218
Cranz Cj., tysk ballistiker
.488
Dahlgren JA., amerikansk søofficer ..71, 72,
73,74,76
Degenkolv H. , dansk etatsråd
14
Demarest, fransk
branclrørskonstruktør .....316 , 318, 337, 364 .
486
Dewey G., amerikansk søofficer.
.420
Dicleon L, fransk artilleriofficer
35, 37
Dockum C.E. van , dansk søofficer. 78, 79,
84,87.110,134.135,155.157
Douglas Sir H .• britisk general
149
Dreyer F.R., britisk søofficer
436, 5 I 2

Register

Drohse M.G.C .•
dansk krudtværksdirektør
234
Dumaresq, britisk søofficer.
.436. 495
Dundas, bri tisk søofficer
79
Ehrnrooth, finsk hærofficer
766
Engstrorn C.C .• svensk søofficer 54. 75. 92 .
95.96.99.310.311.312.313
Ericsson J. svensk ingeniør.
22 . 30. 190
FarcyJ-E.• fransk søofficer.
154. 182
FibigerJS.• dansk artilleriofficer
120
FischerJA.• britisk søofficer
367
Fiske B.A.• amerikansk søofficer. .421. 423
Formesbeck C.A.•
dansk konsejlspræsiden t
228
250.330.359.
Foss H.T.. dansk søofficer
375.378.386.423
Fraser R.S.• britisk ingeniør
69. 187
Frederiksen HJF.• dansk søofficer .526. 528
292
Forster. tysk brandrørskonstruktør.
Fulton R.• amerikansk skibskonstruktør 21
Galilei G.• italiensk fysiker
34,
.457
Garcle A.• dansk søofficer.
Garde H.G.F.• dansk søofficer
314
Gardener, amerikansk
våbenkonstruktør
320.321.324
Gading RJ. amerikansk opfinder. ......... 309.
321.328
Gregersen KM .• dansk civilingeniør
742
Gruson. tysk ammunitionsfabrikant.
61
Gustaf Il Adolf. svensk konge
310
Gyldenkrone E.M. baron,
dansk søofficer
.457. 526, 528. 566
Cuntelberg AV.• dansk søofficer
329
Hammer v.. svensk ingeniør.
512
Hansen C.K. dansk grosserer
88
Harboe-Hansen H ., dansk søofficer
723
Harvey A.• amerikansk ingeniør og
panserekspert
248. 370. 403
Harve)'. britisk søofficer
306
Heegaard A. dansk fabrikant.
88, 92. 94.
96,124
Heiberg C.Y.T., clansk søofficer ..... .526. 528.
561.596,599.630
Helms A , dansk søofficer
630. 676
Hensler.JN.K. dansk søofficer
18
Hessen K af. dansk genera].
78. 99
Hitler A., tysk rigskansler
521,583,592
Hitte L.. fransk artilleriofficer
53. 78
Holm C.F" dansk artil1eriofficer.
.456

829

Holstein-Ledreborg,
medlem af Folketinget
239
Hotchkiss B.B.• amerikansk
våben konstruktør ....308. 310. 311. 312. 314,
315.316.318,319,340,341.344.345.346.
360.364.394
Howse D., britisk søofficer og historiker.581
64
Irwing. engelsk kanonkonstruktør
jachmann, preussisk søofficer
133
jacobsen C.• dansk kemiingeniør.
.480
janson E.• svensk ingeniør
512
jarmannJS.• norsk civilingeniør 326. 328
69
jeffel)'. engelsk kanonkonstruktør
jellicoeJ. britisk søofficer
.438
jespersen WB., dansk søofficer
132
Jessen H .• dansk hærofficer
541
Jessen N.S.• dansk bøssemager
.40
jessen P.C.H.U., dansk søofficer
250
jessen Th. von , dansk søofficer
160,202,
223.228.229,233.238,248,249,250,273.
279.324.325
jonquieres H.AA. de. dansk hærofficer ..87.
159,160.226,238,250,310
Kjellberg, svensk direktør
386
Klan, preussisk søofficer
140
Kleinj .• dansk konstabel
88
Knudsen KO .• dansk søofficer
630,676
Kotter A.• tysk våbensmed
38
KraftJC., dansk søofficer
184.202.226.
233.309
Kreirier H.P., tysk ingeniør
58, 59
723
Kristensen A.L.P.• dansk søofficer
Krupp A. tysk fabrikant.. ..52. 53. 57. 59, 60,
61.67.83.110.172.174.186,188.217,220,
221,222,223,224,226,228.229,239,245,
248.251.252.261.262.265.267.269,271,
272.273.277.279.280,285,286.287.288.
289.290.291.348.349,353.358.359.360.
363.364.370,376,378.387.388.399.400.
402.403.404.406,411,418.419.453.472.
483. 750
Krupp F.• tysk fabrikant.
215. 238
Kuhn, preussisk søofficer.
133
Laneaster C.W.• engelsk
kanon konstruktør ..47, 48. 50, 64. 69. 84, 85
64
Lawrenze, engelsk kanon konstruktør
Lennholm E.• dansk søofficer
676
206 ,
Leur, konstruktør af kronograf
211.220

830
Linneman J, dansk artilleriofficer
250 ,
375,410
Lomholt N.E., dansk artil1eriofficer
.488
LongridgeJ.A., engelsk ingeniør
84
Lutken O.G. dansk søofficer
140
Lobnitz Nj., dansk bøssemager
77
280,
Madsen WH.O., dansk hærofficer.
392,477
Magnus H.G., tysk fysiker
.49
Mahan A.Th., amerikansk søofficer
og skribent
367
Makåroff, russisk søofficer
.403
March E., østrigsk ballistiker
.488
38, 39
Marr V., dansk bøssemager
Martin P., fransk opfinder.
216
Maxim H .S., amerikansk/britisk
våbenkonstruktør
329, 330, 333, 338
Messerschmidt, dansk søofficer
375,
457,488
MentzJH., dansk ingeniør .....404, 406, 417,
419,482,486,487,558
Michelsen, dansk søofficer .....18, 91, 94, 96,
124, 167
Middelboe C.G., dansk søofficer
.423
Minie C.E., fransk hærofficer
.40
Moltke H. greve von, preussisk
hærofficer
133
Montigny, belgisk våbenkonstruktør
309
Morin AJ., fransk artilleriofficer
36, 37
Morrison M., amerikansk søofficer og
historiker
578
Mourier C.E., dansk søofficer
33, 92
Mussolini, italiensk diktator
583
Muxol1 F.C.G., dansk søofficer
131
Miillertz, dansk artil1eriofficer.
291
Napoleon III, fransk kejser
21,59
Navez, belgisk artil1eriofficer 37, 210, 220
Newcastle Duke of, britisk krigsminister. ..62
Newton 1., engelsk fysiker
34
514
Nielsen K., dansk ingeniør
Nieuwenhuis, dansk artilleriofficer
209,
286,287
Nobel A., svensk kemiker
358, 386
Noble Sir A., britisk artil1eriofficer
og fysiker
211, 279
Nordenfelt WT.. svensk fabrikant..314, 323,
329,333,338,340,344
Nyholm J, dansk søofficer
265, 415
Nørring V.H., dansk ingeniør
14

Register

OldendorfJB., amerikansk
søofficer
578
14
Olsen G., dansk overassistent
OlsenJK., dansk materielmester
676
15
Padfield P., britisk historiker
Paixhans HJ., fransk artilleriofficer
18,
19,21
Palliser W, britisk artilleriofficer. .....66, 146,
150,284
Palmcrantz H., svensk ingeniør ......309,312,
313,314
Parrott R.P., amerikansk
kanonkonstruktør
70, 72, 74, 147
Peel Sir W., britisk krigsminister
Petersen E.C.Franch, dansk søofficer ....676,
678, 723
Petrovic, østrigsk ingeniør
.460
Pettman, britisk brandrørskonstruktør ..208,
286,406
Piobert G., fransk artil1eriofficer
35
Poisson S.D., fransk fysiker
.49
Raabye V.Sj., dansk artil1eriofficer
.456
Rasmussen Hj., dansk søofficer .....528, 596,
616,618,630,631,672,676
RasmussenJA.N.. dansk rustmester .......477
Ravn N.F., dansk søofficer. 155, 226, 247, 392
Reffye, fransk artil1eriofficer
54
Rendel G., britisk ingeniør og
affutagekonstruktør
219, 245
Robins B., engelsk videnskabsmand 36, 40
Roosevelt F., amerikansk præsident
583
Rodman TJ., amerikansk
kanonkonstruktør ........71,72, 168,201,220
Saabye P.E., dansk søofficer ....375,417,430,
457,458,526,553
Scheer R., tysk søofficer
438
Schel1er C,F" dansk søofficer
.412
Schepeler H.A., dansk ingeniør .430, 493,
494,499,515,556,566,571
Schledermann, dansk søminemester ......430
Schmalenbach P., tysk søofficer
og historiker
15
Schou D., dansk underkanoner
96
Schreiber E.V. von,
dansk artil1eriofficer
250
SchultzJH., dansk søofficer
375,413
Schwanenfliigel O., dansk søofficer .......248,
250,292,335,359,375,402
Schønheider C.W, dansk søofficer
30
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Register

Scott P.• britisk søoffice r ...421. 422 . 423. 437
Scott R.E.A., engelsk
kanon konstruktør
64, 69
Sch6nbein C.F., professor i kemi.
Basel
290.356
Shrapnel H.• britisk artilleriofficer.
207
Siem ens E. tysk opfinder
216
Silfersparre, svensk ingeniør.
377 , 387
Simonsen S.• dansk ingeniør 597.598,599
Skibsted O . de F.• dansk søofficer......82, 87.
91.103 .110.144.146.160
Smith EP.• britisk ingeniør
22
Sommer F.L.E, dansk søofficer
225, 239
Speer, tysk admiral
.438
Sprengel, tysk kemiker
.407
14
Steensen R.S., dansk søofficer
Stevnsborg S.• dansk konstabeI..
96
Storgaard S., dansk forfatter.
14
Stroud, britisk fabrikant af optik
.423
Suenson E.• dansk søofficer. 137, 139, 140
Suenson O.F., dansk søofficer
23
Sugot G., fran sk marineartilleriingeniør...488
Tauber, medlem af Folketinget
239
TegetthoffW. von. østrigsk søofficer. 137.
139,140
Thomas L., engelsk fabrikant
64
Thompson B. greve von Rumford,
amerikansk opfinder
36
Thomsen C.A.F.• dansk hærofficer.
155
Thomsen, tysk søofficer
.426
Thouvenins L.E., fransk hærofficer
.40
Tirpitz A.E von . tysk søofficer
267
Topsøe H., dansk kemiker
280
Topsøe:Jensen Aa. G., dansk søofficer 596
Treadwell D.• amerikansk
kanon konstruktør
56, 70
Tueker S., amerikansk historiker.
15. 46
Turpin E., fransk kemiker
.407
Tuxen N.E., dansk søofficer.
80. 82, 279
Tuxen P.M.• dansk søofficer.
18
Uldall F.P.A.• dansk søofficer
.412
Valentiner SJ.• dansk søofficer
596. 630.
676, 723
Vandeleur, engelsk kanonkonstruktør ......64
Vavasseur, britisk ingeniør
271, 272,
273.277,422
Vickers E., britisk fabrikant.. ...330, 333, 377.
378,388
Vielle, fransk kemiker
357, 358

Wagner EA.H .• dansk artilleriofficer .....310,
311,375,402,410,412.456
Wahrendorff friherre M. von,
svensk fabrikant.. .........42, 43, 44, 45, 46, 48,
50,54,57,58,64,75,77,78,83
Wain W., dansk maskininspektør .......80, 81,
82,86,87,88
Weatstone Sir C., engelsk fysiker
37
Welin A., svensk ingeniør
377
Whitehead R., britisk ingeniør
306
Whit:worthj., engelsk fabrikant.. ..64, 65, 68,
69.72,74.76,80.81 ,82,83.84,
85,86,87.88,89,90,147
Wilhelm I, preussisk konge
59
Winborg Th., svensk våben konstruktør .309,
312,313
Winstrup PJ"dansk mekanikus
75, 99
Zachariae G.H .R., dansk søofficer..263. 273,
413,417,418
Zeiss C., tysk optiker
.426
Zeppelin F. Graff von, tysk officer
471
38
Zollner K., østrigsk våbensmed
Åhlu nd B., svensk historiker
15
Aallj., norsk fabrikant
196

2. Skibe
ABSALON, panserskonnert......30, 100, 122,
126,198,261,262,318,328.
335.344.394.442.449
ACHILLES. britisk let krydser
576
AJAX, britisk let krydser
576
ABSALON, Fyr- og Vagervæsenet...320, 585,
607, 608
ACHILLES. britisk krydser
ADLER, preussisk kanonbåd ...137, 138, 140
ADMIRAL GRAF SPEE,
tysk panserskib
506, 576
ADMIRAL SCHEER, tysk panserskib
506
ALECTO. britisk hjuldampskib
22
ARCONA. preussisk korvet... 133, 134, 135
ARDITO, italienskjager
748
ARGUS, Fyr- og Vagervæsenet..
320, 585 ,
607, 608
ASNÆS, minestryger. bevogtningsfartøj 681
ASPHODEL. britisk sloop
452
BASILISK, preussisk kanonbåd
137,
138,140
BATTLE-klassen. britiske jagere
578
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BAYERN, tysk slagskib
.434
BELLONA, korvet...667, 670, 675, 697, 699,
700,702,705,716,717,721,724,727
BESK\TIEREN,
inspektionsskib 1900
370, 374, 396, 449,
491,584,585,590,607,608,609,628
BESK\TIEREN,
inspektionsskib 1976
742, 747
BESK\TIEREN, minelægger ..675,681,685
BILLE, torpedobåd patruljebåd .....644, 652,
653,656,657,663,664,671 ,683,687,696
BISMARCK, tysk slagskib .508,576,577,582
BLITZ, preussisk kanonbåd .....137, 138, 140
BLUCHER, tysk panserkrydser
438
BO UVET, fransk aviso
219
BRANDENBURG-klassen,
tyske panserskibe
267
BUHL, skruekanonbåd
25, 127, 152,
167,170
BUHL, torpedobåd, patruljebåd ....644, 652,
653,654,656,657,663,664,665,671,683,
687,696
CALEDO NIA, hjuldampskib
22
CALIFORNIA, amerikansk krydser
757
CASTLE-klassen, br itiske korvetter
658
CHRISTIAN VIII, sejIIinieskib
20
CLERMONT, amerikansk dampskib
21
COLLINGWOOD, britisk slagskib
218
COLOSSUS, britisk slagskib
218
CONGRESS, amerikansk fregat
30
CONQUEROR, britisk slagskib
218
CUMBERLAND, amerikansk korvet.30, 156
DAGMAR, skruekorvet .......25, 80, 126, 137,
164,260,261,272,299,328,335
Dampbåd A
374
Dampchalup No . 5, torpedobåd No. l ..307,
322
Dampchalup No. IO, torpedobåd
307
Dampchalup No. 11, torpedobåd
307
DANA, hjælpeskib
607
DANDILO, italiensk slagskib
217
DANMARK, panserfregat
32, 122, 148,
162,169,170,174,176,177,178,179,180,
190,202,442
DANNEBROG, hjuldampskib,
kongeskib
200
DANNEBROG, sejIlinieskib 18, 31, 32, 33
DANNEBROG, skrueskib, kongeskib......320

Register

DANNEBROG, panserkorvet,
panserfregat
31, 32, 33,108,109,110,
117,122,123, 124, 126,128,129,146, 152,
162,167,172,174,178,190,194,197,242,
410
DAPHNE-kl., be vogtningsfartøjer ..666,667,
670,675,742,744,170
DAPHNE, undervandsbåd ......514, 515, 528,
530,357,340,542,550,583,609,614
DELFINEN, torpedobåd
319, 518
DERFFLINGER,
tysk slagkrydser
.434, 438, 499
DEUTSCHLAND, tysk panserskib...506, 507
DEVASTATION, fransk panserbatteri.......26
DIANA, inspektionsskib
.451, 518, 535
DIANA, korvet.
667, 670, 675, 697,
699,700,702,705,716,717,721,722,724,
727
DIANA, skrueskonnert..
25, 109, 126,
198,262,268
DRAGEN, torpedobåd ....515, 516, 517, 519,
529 ,531,533,543,556,562,563,583,584,
585,590,591,595,609,621,628,632
DREADNOUGHT,
britisk panserskib (1875)
183
DREADNAUGHT, britisk slagskib ..367, 368,
386,434,435,437,446
DROGDEN, kanonbåd ....155,182, 183, 193
DRThDEN, undervandsbåd ....514, 515, 528,
530,537,540,542,550,583,609,614,616
DUILIO, italiensk slagskib
217
DUKE OF YORK, britisk slagskib 578,582
DUNKERQUE, fransk slagkrydser
507
DYKKEREN, undervandsbåd
.442, 445
EDINBURGH, britisk slagskb
218
ElLAT, israelsk j ager.
725, 737
ERZHERZOG FERDNAND MAX,
østrigsk panserskib
156
ESBERN SNARE, fregat..
674, 676, 683,
684,690,697
ESBERN SNARE, panserskonnert,
torpedoskib
30, 100, 122, 126,
130,132,198,319,452
ESMERALDA, chilensk korvet ..157,245 ,749
EXCELLENT,
britisk artiIIeriskoleskib
67, 149
EXETER, britisk svær krydser
576
FALKEN, motorpedobåd
670, 682, 705
FALSTER, kanonbåd .......155, 185, 186, 193,
198,260,297,314,394,452

Register

FALSTER-kl.. minelæggere .....683 . 716 ,717,
722 , 734, 736, 747, 753, 754
628
FANDANGO, motorbåd
FENRIS, inspektionsskib
.451, 5 I8, 535
Fleksible støtteskibe
746, 758
FLORA. korvet.,
667, 670. 675. 697.
699 ,700,702.705,716,717,721 ,724,727
FLO'vVER-kl., britiske korvetter..629, 636 , 658
FLWEFISKEN-kl.,
motortorpedobåde ...664, 670, 675, 682, 727
FL'WEFISKEN-kl, patruljcfartøjer..744 . 748,
749 ,750,751 ,752,754
FREDERIK VI, sejllinieskib
122, 124, 152
FREJA. dam pskib
128
FREJA, opmål ingssk ib
524, 562 , 584, 586,
590,607,608,610,621,628,644,671,681
FRIEDRICH CARL. tysk panserskib ....60, 61
FYEN, krydserfregat ........241 , 243 , 244 , 258 ,
259,260,262,263,264,265,267,268,272,
280,282,284,294,299,300,301,302,328,
333
FYEN, minelægger.
683, 716, 717, 722,
734. 736
FYLLA, inspektionsskib 1920 ..352 , 452, 453 ,
470,494,495,518,519
FYLLA, inspektionsskib 1963
705, 708
FYLLA, skrueskonnert
25, 123, 126,
198.260,262,268
GALATHEA. ekspeditionsskib...630, 660, 661
GALENA, ame rika nsk panserskonnert.. 30
GEFION. fregat
20
GEISER, krydser. 247, 333 , 336, 337, 351 ,
352,354,359,360,363,366,396,449,474,
490 .491,492,494.515.535,752
GEJSER, hjuldampskib
19, 127
GLENTEN, torpedobåd ..518 , 519, 531 , 533 ,
534,543.562,563,583.584,590.591 ,592.
595,609,623,628
GLENTEN! T si-u.,
motortorpedobåde
629 . 646. 647, 671.
683,684,727
GLOlRE, fransk panserskib
27,68
GNElSENAU , tysk svær krydser.
.438
GNEISENAU, tysk slagkrydser.
507
GOOD HOPE, britisk krydser
.437
GORM, panserbatteri ......153, 154,183,184,
188,191,192,198,232,242,256,259,260,
276.285,297.328,333,346,349,394,410,
411 ,414,753

833

GRILLE,
preussisk aviso
133. 134, 135, 136, 142
GRØNSUND,
kanonbåd, værkstedsskib ........200, 245, 260,
262,269,346,475,514
GRØNSUND, min estryger
685
245, 260 ,
GULDBORGSUND, kanonbåd
262 .269.346.396,452
HAJEN, torpedobåd
335 , 344, 373 ,
396.449,515
HAMMER, torpedobåd, patruljebåd .....644 ,
652,653,656.657,663,664,671 ,683,687,
696
HAMMERSHUS, depotskib
706
l00
HAVFRUEN , sejlfregat
HAVFRUEN, undervandsbåd
523, 550
HAVHESTEN. torpedobåd
319, 617
HAVHESTEN, undervandsbåd
551, 594,
614,617,618,657
HAVKALEN, undervandsbåd .........523, 550,
551,615
HAVKATTEN, torpedobåd,
bevogtningsfartøj
628. 656, 660
HAVMANDEN , undervandsbåd .....445 , 477 ,
520 .523,535,537,538,550,551,583.584.
590 ,615
HAVØRNEN, Fiskeriministeriets
kontrolskib
320
HAVØRNEN. torpedobåd
373 ,396
HAUCH, kommandofartøj
25
HEIMDAL. krydser ....... ..247 , 248, 333, 336.
337 , 351,352,354,360,363,366,449,474,
490,491,492,494,515,535.752
HEJMDAL, skruekorvet.. ..25, 126. 137. 138.
139,140,142,164,165,196.318
HEJMDAL, opm ålingsskib ......518, 520, 532,
533,543.563.564,584,590,607.608.609.
631 ,644,671,681 ,684,687.688
HEKLA, hjuldampskib
19, 20. 22,127,
136, 137
HEKLA, krydser.
247, 258, 260, 271,
333,336,346,351,418,491
HELGOLAND,
panserbatteri, panserskib ........ 156, 188, 194,
225,226,227,228,229,230,231,232,233,
234,238,239,241,242,243,244,245.255,
260,261,267.268,273,274,278,279,280,
284,285,297,307.308,318,328,332,333,
335 ,346,376,403,442.751
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HELGOlAND. tysk slagskib
.434
HENRIK GERNER. værkstedsskib..5] 4. 5] 5.
53].532.583,584.590.607.608.610
HERCULES. britisk panserskib
]84
HERLUF TROLLE.
panserskib. artilleriskib ...248. 333. 336 , 370.
371 .372.373.375.378.379.380.381.384.
385 .386.388.390.391.392.395.399.401 .
413 ,420,42] .422.423.428,429.430.431,
441,446.449.457.459,460,461 .462,467,
467.474,483,490,49].494.518.532.535.
553.555,558.560.562.563.566.59].752
HERLUF TROLLE. fregat ......669. 670. 709.
7]0,715.722.724.727,733.734.738.743,
744. 760
HERTHA. hjuldampskib
123. 124.
]27. ]32. ]52
HETZEL. amerikansk orlogsskib
74
HJÆLPEREN. depotskib ..670 . 675. 685. 687
HJÆLPEREN. mineskib
247 . 336 . 445,
449.452
HOLGER DANSKE,
hjuldampskib
19, 21. ]26
HOLGER DANSKE. fregat
623 . 629. 638.
640.64].642.644,649.651 .657.658.659.
660.661.663.664.67].68].683.687.689.
695.697.722 .736
HOLM. torpedobåd. patruljebåd ...644. 652.
653.656.657.663 .664.671.683.687.696
HOOD. britisk slagkrydser
576 . 577
HUASCAR, peruviansk tårnskib
157
HUITFELDT. torpedobåd ,
kystjager. patruljebåd ......524 .619,624,628,
637.638.640.641.643.644.657.658.663.
664.667,671.683.687,689,696.697.722
HVALEN. torpedobåd.....5]5. 516. 531. 543.
556.583.584.585,590.592.609.62].628.
632
HVALROSSEN, torpedobåd ...319 . 444 . 449.
468.477.535.590.607.608.610
HVlDBjØRNEN.
inspektionsskib] 929 .......353. 515. 5] 6. 556.
584.588.590.607.608.614.618.621
HVlDBjØRNEN-kl.,
inspektionsskibe 1962
689, 705, 708, 746
HØGEN, torpedobåd
518 , 5]9. 531. 534.
583.584.590.592.609.623.628
HØGEN . motortorpedobåd
665
ILLUSTRIOUS. britisk hangarskib
577

Register

INDEFAT1GABLE. britisk slagkrydser ....438
INFLEXIBLE. britisk slagskib
217. 438
198.222.233.
INGOLF. skrueskonnert
224.258.259.261.262.267.268.284.324.
335 ,394.450.515.535.751
INGOLF. inspektionsskib 1935 .......5]8.519.
520 .524.535.555.557.563.584,590.607,
608,610
INGOLF.
inspektionsskib 1963
705, 706 , 708
INVINCIBLE.
britisk slagkrydser .
.434. 438 , 439
ISBJØRN. isbryder.
607
ISLANDS FALK, inspektionsskib 370 , 374.
450.532.535 .584.590.607.608.609
ITALlA. italiensk slagskib
240
IVER HVlTFELDT. panserskib
244. 245.
246.247.255.256.260.262.271.273,274
275.285.308,3]8.328.333.334.335,344.
370.411.418.452.464.481.751
JAGTFALKEN. T 57. motortorpedobåd ...658
JYLLAND . skruefregat. ........25, 78, 100. 123,
126.137. ]38,139, ]40, 142, ]43. 144, 164.
167.170.171.174. ]77. 178, 180. ]90. 199.
203 .242.260.261.264.265.272.287.288.
3]8.328.442
KAISER-klasscn . tyske panserskibe
267
Kanonbådsflotillen
19
KATTEGAT. fyrtransportskib 585. 607. 608
22
KIEL. hjuldampskib
KOlvlAR-kl.. russiske missilbåde
737
KONG CHRISTIAN, lystyacht
.451
KING GEORG V, britisk slagskib 508. 577,
58]
KONGEDYBET. transportfartøj
681 , 682
644.
KRABBE. torpedobåd. patruljebåd
652.653.656.657.663.664.671.683.687.
696
25. 152.
KRIEGER. skruekanonbåd
167 ,170.450
KRIEGER. torpedob åd, patruljebåd ......595 .
600.614.628.644.652.653,656.657.663,
664.666.671.683.687.696
KRONPRINZ. tysk panserskib
60
.446, 451 , 535 ,
KVINTUS, minekran V
583.590.59
LAAL\ND, minelægger, minefartøj ......593.
600.6]4.628,644.671.68].682
LANGELAND . minelægger
644. 664 .
670 .68].684

Register

l..A)(EN, torpedobåd
.515.531 ,543.556.
583,584,585,590,592,609.621 ,628,632
LEITH, britisk sloop
629, 660
LE PACIFICATEUR, Iransk fregat..
18
LILLE BELT, kanonbåd
155. 185, 193,
394 ,452
LILLE BJØRN, isbryder.
585, 607, 608
LINDORMEN. panscrbattcri..153 , 154, 160,
180,181, 182, 183, 184, 192, 193, 198, 32,
242,256.259,260,262,276,314,318,328.
410,442
LINDORMEN, mineskib. minelægger. ..524,
533,562,586,593,594,607,610,614,621,
623.628.631 .644,664,665,671,684,685.
687 ,688,696
LINDORMEN , kabelminelægger 683,753
LION. britisk slagkrydser
..438
LORELEY, preussisk aviso
133, 134, 135
593.
LOUGEN. minelægger, minefartøj
600,614,628,644,671,681 ,682
LOSSEN , mineskib
.445, 449, 466, 467,
532,583,584,590,610,614
LOSSEN, kabelminelægger
683, 753
LUTZOW, tysk slag krydser
.438
LØVENØRN, lyrinspektionsskib 351, 451,
585 ,607.608
MAAGEN, inspektionskutter
535
MAKRELEN. torpedobåd
319
MALEMUKKEN, inspektionskutter ..682, 684
lVlARSTRAND, skruekanonbåd
25. 127,
129,152,167,170,449
ME-klassen, minestrygere
629, 644 , 649
MERRIMACK,
amerikansk skruefregat.
30, 73
METEOR. tysk kanonbåd
219
MINEKRAN l-IV
446,449,452,515
MIRANDA. britisk torpedobåd
307
MISSISSIPI, amerikansk slagskib
578
ML 1-3, lægtvands minestrygere
596
MONITOR, amerikansk panserbatteri 28.
29,30, 31,156,
MR-kl.. NÆ5-kl., minestrygere,
bevogtningsfartøjer ..629,644,671,681 ,684
MS l-IO, Ø-kl., minestrygere...593. 594. 600,
628,644,671 ,681
MSK 1-6, HOLM-kl.,
minestrygningskuttere .....628,644,681, 682
MUSASHI,japansk slagskib
508
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MØEN, kanon bad ...155.185,186,193,194,
217,260,266,411,412,416,750
MØEN. minelægger
683,716,717,722,
734 , 736
682, 684
MÅGEN. inspektionskutter.
NAJADEN sej lko rve t
23, 122, 152
NAJADEN, torpedob åd 524, 586, 588, 595,
596.600,614,615.617.618,623,628
NARHVALEN,
torpedob åd, min estryger
319,628,660
NARHVALEN, undervandsbåd
707
NASSAU, britisk slagskib
.437
NELSON , britisk slagskib
.506
NEPTUN, undervandsbåd
518
NEPTUNE, britisk kryd ser.
.437
NEW IRONSIDES,
amerikansk panserfregat
28, 30
NIELS EBBESEN, fregat.
623, 629, 630,
638 ,640,641.642.644,649.651 .657.658.
659,660,661 ,663,664,671 ,681,683,684,
687,689,695,722
NIELS IUEL , artilleriskib
.446, 447 , 448 ,
451 ,452,453,454,453,455,462,463,464,
470 ,482,487,490,492,495,498,499,502,
504,514,519,520,521,522,523,514,535,
537,538,539,543,553,554,555,558.559,
560 ,561 ,564,565,566, 567 ,570572,583 ,
584,585.586,588,590.592,609,614,615,
616,617,621,697,749,753
NIELSJUEL, korvet,
727. 728, 729, 732,
736, 739 , 740. 742 , 753, 754,
NIELSJUEL, skruefregat.
25, 100, 123,
124,126,137,1 38,139,140,142,143,
156,164,167,170,174,178,190,195
NORBY, torpedomissilbåd
738
NORDKAPEREN , torpedobåd
319, 449
NORDKAPEREN, undervandsbåd
707
NORTH CAROLINA,
amerikansk slagskib
508
NYrvIFE, preussisk korvet
I33, 134. 135
NYMFEN, torpedobåd ....524, 586, 588 , 596 ,
600 ,614,615,617,618,623,628
ODIN, panserbatteri
154, 156, 183, 184,
185,186,192,193,198,228,232,242,260,
262,285,297,318,328,333, 349,350,351 ,
363,376,392,393,401,402,411.417,448,
481,749,753

836

OLFERT FISCHER.
panserskib. artilleriskib ...372. 373. 380. 381.
383.384,385.386,388,389.390,391,395.
396.397.399.413.421.422.423.427.428.
430.431.449.457.459.460,461 .462,465,
466.467,474.494,518,520,521 ,532,535,
543. 553, 555. 558, 559, 560 562. 563. 566.
753
OLFERT FISCHER. korvet .....727, 728. 729,
732.736.739,742.753.754
ORlON, britisk slagskib
.434
ORMEN. torpedobåd
397. 441, 449.
477,518.535
OSA-kl., russiske missilbåde
737
Patruljebåd No. 2 og 3
319
Patruljebåd No. 8 og 9
346, 369
PEDER SKRAM, panserfregat..31, 111, 122,
146.152,153,162,167,170,173,174,176,
177.178.190,242.284.287,288.292.293.
402,408,409,
PEDER SKRAM, kystforsvarsskib.
artilleriskib
372, 380. 383. 384, 386,
377,389,390,391.397,418,422.
441,446,448.449.452,454.457.458,459,
460,461.462.465 .466,467.469.474,480.
483.493,494,495 ,520,521.522,532.535.
537,543.554,555.556,558.559.560,561 .
562,563,564,566.572,583,584.585.590.
607.608,609,614,616.617,656
PEDER SKRAM. fregat.. ....14. 669. 670. 709.
710, 715, 722, 724. 727. 733, 734. 736, 737.
738, 740, 743. 744. 760
PETER DEN STORE , russisk slagskib
226
PETER TORDENSKlOLD. korvet
727.
728,279,732.739,742.753.754
PCE, Patrol Craft Excort.
699
POMMERN. tysk slagskib
..439
PRlNCE COr\SORT, britisk panserskib ....68
PRlNCE OF WALES,
britisk slagskib
576. 577
PRlNZ EUGEN. tysk svær krydser 576,577
QUEEN ELIZABETH.
britisk slagskib
.434, 435
QUEEN MARY, britisk slagkrydser..........438
RADETZKY,
østrigsk skruefregat.
137, 138, 140
RAN. undervandsbåd
590
RATTLER. britisk skruedampskib
22
RE O'ITALIA, italiensk panserskib 156,749

Register

RENOV\'N, britisk slagkrydser
635
REPULSE. britisk slagkrydser
577
RESTORER.
amerikansk bjergningsfartøj
629
Rll\lFAXE. tankfartøj
707
RlVER-klassen, bri tiske fregatter
658
RODNEY, britisk slagskib.506, 509. 577, 581
ROLF KRAKE. fregat ......675, 683, 684, 690.
691.692,693
ROLF KRAKE. panserbatteri......31, 60, 126.
131.132133,141.143,152,153,160.174.
177.178.183,189.192,198.284.292.293.
296.388,408,410,413.414.415.416.442.
753
ROTA. undervandsb åd
445, 475. 476,
530.590
RO~ SOVEREIGN. britisk panserskib ..68
SACHSEN, tysk udfaldskorvet.
221, 238
.451
SALTHOLM . armeret dampskib
SCHARNHORST, tysk svær krydser
438
SCHARNHORST, tysk slagkrydser
507,
578.582
SCHLESWIG-HOLSTEIN. tysk slagskib ..576
SCHR0DERSEE, skruekanonbåd ....25. 127.
152.167.170
SCHWARZENBERG.
østrigsk skruefregat
137. 138. 139,
140.141.142,145
SCOURGE, britisk kanonbåd
155, 186
SCYLLA, britisk krydser
.422
SEEHUND. østrigsk skruekanonbåd
137
SEYDLITZ, tysk slagkrydser
.438, 440
SHEFFIELD, britisk krydser
581
SlEGFRED-kl.,
tyske kystforsvarsskibe
367, 368
SIXTUS. minekran Vl
.446. 451. 535.
583,590,599
SJÆLLAND. minelægger ........683, 716. 717,
722. 734, 736
SJÆLLAND, skruefregat...25. 100, 122, 134,
135, 136, 142, 143, 164, 167, 170, 171, 174,
178.190.197.242.243.287,442
SKlRNER. hjuldampskib
127
SKlNFAXE, tankfartøj
707
SKJOLD, panserbatteri. kystforsvarsskib å-l'Z,
248,255,277,289,297,333,351.352,354.
355.360.366.370.371.378,379,396,399,
400.411,412.417,422.423,428.430,431.
449,450,457,459,483,490,491,493,494,
515.535,752

Register

SlgOLO, skruelinieskib ....25, 125. 126, 134,
136,143,152,162,164,167,195,197
SLESVIG, dampskib
128
SOUTH OAKOTA, a meri ka ns k slagskib .582
728
SPlCA, svensk torpedobåd
SPRlNGEREN-kl. , torpedobåd.
minestryger, bevogtningsfartøj ..... ..319 , 444 ,
449,475.553.584.590.592,613,614
SPRINGEREN, undervandsbåd
705
128, 152
ST. THOMAS. sejlbrig
153 , 170,
ST. THOIvIAS, skrueskonnert .
172 ,174,178,180,190,241,242,260,261,
267,268.297,318,442
STANDARD FLEX 300
742, 743 , 744 ,
745,746,748,749,760
STONEWALL, vædderskib
152
STORE BELT, kan onbåd
155, 185, 186,
193 ,394,448
STORE BJØRN, isbryder
607
STRASBOURG, fransk slagkrydser
507
152
STÆRKODDER. vædderskib
STØREN, torpedobåd
319 , 449
576
SUFFOLK, britisk svær krydser.
682, 742, 744
SUND-kl., minestrygere
SVÆRDFISKEN, torpedobåd 319. 449 , 518
SØBjØRNEN. gaslUrbinetorpcdobåd .....707
SØBjØ1U-lEN. torpedobåd
373 , 396
SØBjØIU-lEN, minestryger
523 ,524.
586.622
SØHESTEN, minestryger, patruljeb åd ..594,
629,652,653,656,664,671,681
SØHUNDEN, minestryger, patruljebåd .fiil-l,
632,634,652,653,656.664,671,681
SØHUNDEN, torpedob åd,
minestryger
583 , 584
SØLØVEN, torpedobåd
3 19
SØLØVEN, minestryger. patruljeb åd 524.
533,537,345.562,590.592 ,594,505,598.
599,607,608,610,614,621,622,623,628,
632,634,640,645.652,653,656,664,671,
681.684
SØLØVEN-kl.,
gasturbinctorpeclob ådc
665, 667, 670,
705, 707 , 742 , 744
SØRlDDEREN, torpcdobåd ...444,477,494,
518,535,536
SØRlDDEREN, minestryger,
patruljeb åd
594, 632, 634, 652.
653 ,656,664,671 ,681
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SØULVEN, minestryger 524, 586, 593, 622
344
SØULVEN, torpedobåd
T 4, torpedobåd
629
629
T 19. torpedob åd
TAMANDARE, brasiliansk krydser
358
629
TANGA. tysk depotskib
TEISTEN, inspektionskutrer
682
TERNEN, inspektionskutter
535, 682
746
THETI5-kl., inspektionsskibe
THETIS, korvet, fregat ...629, 631, 634, 635,
644 ,649,651 ,652,660,661,671,681 ,683,
684 ,687,688
THETIS, sejlfregal..
100 , 121 . 128. 152
THOR, skruekorvet.
23, 25. ] 26,
130 ,131,164,203
THOR, havundersøgelsesskib
.451
THOR, islandsk inspektionsskib
535
THOR. isbryder
585. 607. 608
THUNDERER, britisk slagskib ...... ..217, 218
THURA. skruekanonbåd ..25, 127, 132, 152 ,
167 .170,172,198
TIRP1TZ, tysk slagskib
508
TONNANT. fransk panserbatteri
26
TORDENSKJOLD, skruefregat ..24,25, 100,
123,124,125,126,135,136,142,142,164,
165,167,168,322
TORDENSKJOLD, torpedoskib,
pauserbatteri
239 , 240 , 241 , 243 , 244,
245.255,260.261.263,267.268,273,274,
276,280,285,298,307,308,318,328,332,
333,335,336,341,403,442,751
Torpedobåde af2. klasse
344
Torpedob åde No . l, 2 og 3
307
Torpedobåd No . 4 HAjEN
307, 308
Torpedobåd No. 5 SØULVEN
307
TRELLENÆS, minestryger,
bevogtningsfartøj
736
TRITON, korvet. 667 , 670, 675 . 689, 697 ,
699 ,700,702,716,717,721,724.727
TUMLEREN. torpedob åd ...... .444 , 449, 467,
477 ,494,518,535,536
TYR, isbryder, depotskib
585 , 607. 608
629,671
U 1-3, undervandsbåde
VALDEMAR, sejllinieskib
152
VALDEMAR SEJR, frega1.675, 683, 684, 690
VALKYRIEN, sejlkorvet. .. 124, 128, 152, 156,
164,195,299
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VALKYRIEN, krydserkorvet,
krydser......245, 246, 247, 257 , 258, 255. 258,
260.271.282,289,308.330.331.333,335.
346,351,418,449,452,461,462,466,467,
477,481,494,532
VAN KINSBERGEN, hollandsk fregat., 578
VIBEN, patruljefartøj
743
V1CEGO UVERNEUR BERG,
dampskib
128. 194
682 , 705
VIG-kl., minestrygere
VINETA, preussisk korver..
133, 134, 136
VINDHUNDEN, minelægge r. 765, 681 , 685
VINDHUNDEN, torpedobåd
.448
VIRGINIA,
amerikansk panserfregat
28, 30. 156
VITUS BERING,
inspektionsskib
630, 632, 652 . 671
VON DER TANN, tysk hjuldampskib
20
VON DER TANN, tysk slagkrydser ,.434 , 438
VÆDDEREN . inspektionsskib 1963..705, 708
VÆDDEREN. inspektionsskib 1992
745
\VARRIOR, britisk panserskib..27, 28, 30, 68
WARSPITE, britisk slagskib
.435
"''ESPE, tysk kanonbåd
22I, 239
WILLEM VAN DEN ZAAN,
hollandsk minelægger
579
WILLEMOES, skruekanonbåd.25, 127, 131,
152,167,170,450
WILLEMOES, torpedobåd, kystjager.
patruljebåd
524, 628, 637, 641, 643,
644,657,658,663,664,667,668,683,684,
687 .689.696.697,722
VlILLEMO E5-kl., torpedom issi1både .....683,
724, 727, 728, 729, 732, 738, 742, 744, 747,
753, 754
\AMAMOTO,japansk slagskib
508
\'J\MASHIRO,japansk slagskib
.578
ÆGIR, hjuldampskib
22, 127
ÆGIR, depotskib .....623,629,638.640,641,
664,683,684,687.695,696,697,724
ÆGIR, undervandsbåd
.445, 475, 476,
518,530
Ø-klassen. minestrygere
681
OLAND,jager
663,664
ØRESUND, kanonbåd
155, 185, 186,
193, 198, 394, 448
ØRJ'IEN, brig
152, 198,241,260,
268,328.442
ØRNEN. torpedob åd
518, 519. 531. 534,
583.584.590,592,609,623,628

Register

AALBORG , torpedob åd
586
AARHUS, torpedobåd
586
AARØSUND.
minestryger
675,681, 684, 685

3. Fabrikker og skibsværfter
A&W Allendorf ved Magdeburg
.480
Andersen.j .Ring, Svendborg
594
Ankarsrum Bruk, Sverige
206
Anker Heegaard, Frederiksværk ..88, 94, 98,
124. 125206
Armstrong, Mitchell & Co ., EIswick
271,
272,326.380,387,388,423.446
Arrnan, L.M. i Bordeaux
152
ATK
759
Atla s Iron & Steel Works, Sheffield .124. 149
Barr & Stroud, Storbritannien
.423, 424,
491, 492, 560
Baumgarten & Burmeisters
Etablissement.
25, 152
Beardmore, Glasgow
371 , 446
Berendsen Sophus, København
333 . 561
Bethlehem Steel Works, USA
447
216. 258 .
Bofors-Gullspång. Bofors A.B
333,377,380,381,386.387,388,390,399,
403,446,447,454,458,460,462,480,482,
483,511,519,523,524,529,533,545,548,
549,551,552,554,555,556,557,558.559,
572 ,578,578,579,586,587,588,593,608,
609 ,615,616,617,618,625,637,653,656.
657.662,663,664.665 .669,672,709.728.
753
Boeing, USA
738 ,752
Bureau ofOrdnance, USA
711
Burmeister & Wain, København
371
CarbonitA.G. ved Køln
.479
Charles Cammell & Comp.• Sheffield 148,
149,216,244
Chemische Fabrik Lindenhof CWeyl & Co .
'"
.411
Waldhof, Tyskland
Claparde & Cie ., St. Denis
182
Clyde Bank Foundry, Glasgow
32
Contraves. Zurich , Schweiz
671, 712, 714
Coventry, Storbritannien
.446
Cornelius Knudsen, København
.430
Cryslcr Corporation, USA
579
Cyclops Works. Sheffield
149
756
Danish Acorotech, Karup

Register

Dansk Rekylriffcf /Tudustri Syndikat ..... .478.
514 .523.526.535.537.540.541 .542. 543.
544,547.548,601,603.604.605.608.609.
610 ,611,612,6]3.644,735,753
Delex, USA
752
Deutsche Merallpatroncnfabrik,
Karlsruhe
328
Donse Krudtværk
201. 202. 203. 234. 317
Dynamit A.G., Hamburg
.479
Duneberg Krudtfabrik
360
Elswick Ordnance Comp. (Armstrong) 62,
63. 65. 173. 178. ] 79. ] 80. 184. 186. 188.
206.217.219.245.347.750
Finspong Styckebruk, Sverige ..... 75. 76. 120,
165,166,167,170,195.197,206.221
Forenede Rhin-Westphalskc
Krudtfabrikker
359
Frederikshavn Værft og Flydedok 716 , 727
Frederikssund Skibsværft.
594, 596
Gamst & Lunds Eftf.
(Cumel & Winstrup) ... 98. 99, J05. I JO. 124.
125.145.146.149.165,168.169
Gardner Co. London
320
Germaniaværfter, Tyskland
44]
Gruson ummunitionsfabrik
61
37]
Harvcy panserfabrikkerne
Hazemeyer N.V., Hcngelo, Holland
521 ,
524.566.579.586.588.593.598,617.618,
623 ,625,637,696
HelsingørJernskibs- og
Maskinbyggeri.
370 , 709
Holbæk Skibs- og Bådebyggeri
593
Hellaudse Siguaalapparntcn. Holland 638.
641.696.697,713,714
Hotchkiss, Paris
310, 394 , 752
Hærens Tøjhusværksteder, Tøjhus,
Våbenarsenal
.466 . 468. 475. 529 . 530,
533,535,588.618
john Brown. Sheffield
216
Karlskrona Værft, Sverige
743
Kockurn, Malmø
221
Krupp, Tyskland 52, 53. 57. 173. 188. 220 ,
223 ,229.233,234,251.380,387,388.399,
402,446,447,453,454,462,480.482.483.
587,6]8.750,751 ,75],752.753
Kynoch, Storbritannicn
557
Kain Rouwcil , Tyskland
596
Lanceficld Works, Glasgow
149
727
Lurssen . Tyskland
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Lilleø Skibsværft.
593, 594
Melfonnell Douglas, USA
737, 738,
739. 752
Marrcl Freres, Frankrig
229
Maxim Nordenfelt Guns and
Ammunition Company Ltd
329. 333
Nakskov Skibsværft A/S
7I6
Napler R. & Sons, Glasgow
31
Naval Gun Factory, USA
510
Nca Lindberg. Danmark
735
Ncdcrlandschc Instrument Companie N.V.,
Nedinsco, Holland
545. 560
Ncs jeruverk, Norge
196, 198
Nevers fransk marineartilleriværksted ...... 54
Nitroglyccrin Aktiebolaget.
Stockholm
360 , 361, 398, 399
Nord Aviation, Frankrig
736
Nordisk Apparatlabrik A.B. ,
.494 . 499
Sverige
Nordiske Kabel og Traadlabrikkcr
598
Nuova Giorgio S.P.A.• Gcnua
702
Oerlikon , Ulrich. Schweiz
511. 546. 557.
559 .579.599.606,608.609,644
DTO Melara. La Specia,
Italien
728. 729 , 759 , 760
Palmcrantz & Co
313
Petin , Gaudct & Cie
149, 165, 167,
Philips
669
Philips Elektronik A.B., Sverige
729, 732
Pratt & Whitney, Hanford. USA
320, 324
RahlffFr, dansk agentur Zeiss
621
Raytheon, USA
734 ,758,759
Rigby & Broadrnore, Glasgow
149
Ruelle fransk marineartilleriværksted
54
Rheinmctall-Borsig,
Tyskland
5 J I. 546. 587 . 599 . 6 18. 638
Royal Gun Factories i Woolwich
62. 65,
69,81,217
Royal Arsenal i Woolwich
65
Sauttcr L. Lernonier & Cie.Paris
287
Siernens. Berlin
697
Sch epeler l-LE..
København
.499, 515 , 556, 566, 571
Schichau, Elbing
444
Sclmeider i Crcusot.
2 I 6. 2 I9, 240, 244,
272 ,378.387,388,446
Siernens Elektricitets Aktiesclskab...593 , 623
Skoela
380. 388. 587. 638
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Societe Anonyme des Forges & Chantiers
277, 378
de la Meditarranee, H åvre
St. Chamond-Granat,
Paris
219. 563. 564, 566
Stabilimenti Meccanici di Possuoli
(SMP), Napoli..
700
Stafsj6, Sverige
94, 106, 107, 124
Statens Krudtværk på Frederiksværk
203.
234,235,317,360,361,362,381,387,388.
398,399,400,481,553,555
Svenska Ackumulator A.BJungner
669
Sydhavnsværftet A/S
596
735, 756
TERMA, Danmark
Terrenoire, Frankrig
216
Thames lron Works
30
Thomas B.Thrige
721
Thomson CSF, Frankrig
669
Thornycroft & Co
307, 323
Treadgear Iron Works, Richmond , USA...72
United Defense, USA
757. 758
Vickers Sons & Maxim Ltd ., Vickers
Armstrong Ltd .330, 336, 368, 380, 388, 446,
510,511.541.548,566,578,579,436
Voruz & Cie., Nantes
147
Waltham Abbey, England
202
West Point Foundry
72
Westphalisch Anhallische Sprengstof A.G.
Wittenberg
480
Whitworth Manchester Ordnance & Rifle
Company
64.147
Wolff & Co.• sprængstoffabrik,
i Walsrode ved Bremen
291,292
Yarrow Admiralty Research Division,
Yarrow, Glasgow
.444, 727
York Lock and Safe Cornpany, USA ........579
Zeiss Carl ,Jena. Tyskland ........422, 426. 436.
491,492,545 ,552,559,560,561,562,570,
621
Åker Krudtverk, Sverige
202
Åker Styckebruk, Sverige
.43, 75, 77, 91,
108, 110, 120, 145, 146
Aalborg Værft A/S
727

4. Våbensystemer
Bagladekanoner, rifledel karduskanoner
Whitworths bagladekanoner.........64, 65. 80,
81,86.128
Whitworth 18/4 pds . bagladekanon ..82, 83,
88,89,90,109,128

Register

Whitworth 30/6 pds. bagladekanon ..82, 83,
86.88,90,109
3" 10 ctr. B.K I 87 mm K. L/24 .. ...232 ,233,
235.253,254,260,261 .262.265.268,269,
270,281,284,287.303,304.348,349,452
5" 28 ctr B.KJ 12 cm K. L/24 ........231, 232,
235,236,240.252,260,261 ,262,263,272,
279,281.284,286,287.298,303.304,401,
410
5" 43 ctr. B.K./ 12 cm K. L/30 ........245, 260,
262,269,270,271,279,281 ,287,303,304,
346 .401,410,418,452.
6" 70 nr. B.KJ 15 cm K. L/22 ........222, 243,
258,259,264,267,279,281 ,282,284,287,
300.302.303.304,411,751
6" 80 ctr, B.KJ 15 cm B.K. L/25 ....222. 223.
224,225,228,232.233,235,236,258,259,
261,268,279,281 ,284,287,291 ,292,293,
294, 303,304,403,407,410.411
6" 95 ctr. B.K. M. 82/15 cm
243, 252, 258, 262,
K. L/35 M/82
263,265 ,279,281,283,284,285,287,294,
295,296,303.304,305,401,408,410,413
6" 95 ctr, B.K. M. 88/ 15 cm
K. L/35 M /88
247,258, 259, 271,
272,279,280,281 ,282,284,287,303,304,
305,351,394,410.418,466,467,753
15 cm K. L/43 M /Ol .......388 , 389, 390, 391,
399 .405,413,414,415,421,423,432,433,
449,460,461.462,483,558,563
15 cm K. L/50 M /05 ....... 389,390,391. 432,
433 ,441,449,452,460,461 ,462,483,493,
520,554,555,558,563,590
8" 270 ctr. B.K./ 21 cm K. L/35 ......246, 254,
255,271 ,272.279,281,282.283.284,287,
303.304,305,401 ,452
9" 515 ctr. B.K./ 24 cm K. L/40 1\1/93 ...248 ,
255.256,277.279,287,289.303.304.305,
354 .399,400,401 ,402,411,431.432,433,
449,450,459,460.483
24 cm K. L/40 M/96 .......371, 379, 380, 381,
382,383,384,399.401.402,420,421 .423,
430 ,432,433,449,459.460,483,556.558,
563 , 752
24 cm K. L!43 M/Ol .......380 , 381, 383, 384.
385,399,402.421.423.433,449,459.460.
483 ,520.555,556,558.563
24 cm K. L/43 M/06 .......380, 381, 383. 384,
402,432.433 .441,449,458,459,450,483.
493 ,520.521 ,554,555,556,558,563,590
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25 cm K L/ 16
376, 393, 399, 401 ,
404 ,432,433,481
10" 440 etr. B.KJ 26 cm K L/22 ....231. 233.
235.236,252,253.255.267,279. 280,281 ,
283,284.285,286,287.289,303,304,305.
401.403.
10" 554 ctr, B.K/ 26 cm K L/35 ....244, 255.
256.273.279.281,283.289.304. 305.401.
402
12" 720 co. B.K/ 30 (30.5) cm
K L/22
229. 230, 233. 235. 236. 238.
253.255.256,273,279,280.281.283.284.
285 .287.289.303.304.305.403.442
14" 1040 etr. B.KJ 35 (35.5) cm
K L/25
239. 240, 253, 255, 256.
273.274.280.281 .283.284,28,287,289.
303.304.305.403.442

Espingoler
Fl ådens cspingolcr

77. 121. 144.309

Forladehanoner; glatlØbede
Ialkoneuer
121
4 pels. haubitser
121.129
6 pels. 14 etr. K.K
126. 127
8 pels. 22 ctr, KK
18. 121
12 pels. 12 ctr, KK
18, 126. 127
12 pds. carronader
121. 128. 129. 195
18 pels. carronader
I21. 128. 129. 195
121
18 pds. 17 ctr, KK
18 pels. 22 ctr, L/13 KK
18, 120,121 ,
124.125.126.127.130
18 pels. 40 ctr, L/17 K.K
18, 120. 121.
126.127
18 pels. 44 cu. K.K
121
24 pels. 50 ctr, K.K
I05. 106. 107. 116,
121,126.127,128,167
24 pels. 57 cu . KK
97. 121
30 pels. 60 etr. L/I 8 KK
I8. 97. 106. 116.
120,121.126,127.162
30 pels. 51 ~ ctr, L/18 KK
109
30 pds. 50 etr. L/16 KK 18, 102. 120. 121,
126.127. lG2
30 pels. 40 cu . L/15 K.K ....... 17. 18.91 ,120.
121.125. 12G. 127. 128. 162. 164
36 pds. earronaeler
I8. 121
GO pels. 50 etr. G.K
19. 121

60 pds, 60 cu. G.K.
19, 20. 121, 126. 128
60 pds. 89 ctr, KK 28. 30. 31.91 .102.109.
110. lIG. 120, 121. 123.124,126,127.149.
150. 16~ 174. 17~214
84 pels. 69 ctr, G.K.
121
120 pds'; 10" 210 etr.
L/ 16.5 støbejernskanon
108
121
150 pds. 75 ctr, morterer
Valentin Marrs riflede
smcelejernskanon
38, 39
Karl af Hessens systern 17G6
99

Forladekanoner; riflede
4 pds. G cu . R.KJ 3" G etr. F.K......... 196. 197.
198.199,200.212
4 pels. 9 ctr, R.K./ 3" 9 etr. F.K..... ... 120. 124.
128,129,1 94,195.197,198,199,200,212,
2G2.2G8
12 pds. 29 ctr , R.K/ 5" 29 etr. F.K.. 100. 101.
102,109.112.116,119.120.121 .122.123.
124,126.127.128.138.142.164. 1G5. 212
18 pels. 40 etr. R.KJ 5~" 40 etr. F.K. ... 97.98.
101.112,119,120,121 ,122,124.124,
125.126,127.129.138.163.171.212
18 pds, 45 etr. R.K / 5 ~" 45 ctr, F.K. ... 94. 96,
98.101.102.113.116.119.120.121.122.
12G. 127.128,138. lG3, 164. 1G5, 171.212.
2Gl.288
24 pels. 42 ctr; R.K ... 100, 101, 114. 116, 119,
121,122.123.124.126.127.212
24 pds. 50 etr. R.K./ G" 50 ctr, F.K .. 107, 165.
166, 1G7, 168. 169. 170. 171. 172.212.222.
264 .287
24 pels. 60 ctr, R. K
107
24 pds. 62 ctr, R.K
145. 146. 165
24 pds. 65 ctr, R.K
1G5. 166. l G7
30 pels. 60 ctr, R.K
97. 99
60 pds. 89 etr. R.K
102. 14G
60 pels. 120 ctr, R.K
no, 146. 150. 175
GO pds. 144 ctr, R.KJ 8" 144 etr. F.K...... . l1 O,
111,117.124.146.148.173.174,175,176,
177.178,179,180,182.188.189.190.198.
201,202,206.212.214.236.279.281.285.
410
60 pels. 157 etr. R.K
146
60 pds. 176 etr. R.K / 8" 17G cu . F.K.
174.
179,180,212.236.279.281.285.410
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90 pds . 254 ctr, R.KJ 9" 254 ctr, F.K.
174,
180.181, 182, 188, 191. 193, 194.212.236.
259.279.281.287.394.403.410
120 pds. 366 ctr, R.K./ 10" 366 ctr, F.K. ..174.
184.187.188.191.194.212.279.281 ,282.
284.285.286.287,394,403.410
120 pds. 376 ctr, R.K./ 10" 376 ctr, F.K. ..174.
184.185.186.187.188,191 ,194.212.279,
236.279,281.282.284.285.286.287.392.
394.403.410
120 pds. 407 ctr, R.K./ 10"
174. 187. 188. 193.
407 ctr, F.K.
194.212,279.281 .282.284,285.286.287,
394,403.410

Hurtigskydende kanoner/
patronkanoner
Kung Carls kårrebyssa ......310, 311, 312, 313
37 mm H.KJ P.K. L/23 ..341, 342, 342. 344.
361,362.363.364.399,403.404.451
37 mm H.K./ P.K. L/28/ 37 mm
K. M/84 Sa .......342. 344. 361. 362, 363. 364.
365,399,403,404.449,486,515
37 mm H.K./ P.K. L/38/ 37 mm
K. M/84 Sa
342. 343.344. 361. 362.
363.364.365.399.397.398.399,403.404.
441.446.449,451.486.535.558.585.590,
660
37 mm P.K. L/80 M/30/ 37 mm
51O, 633. 652. 653,
K. M/30 Lv5a
654.655.656.673
40 mm salutkanon M/69
661
335. 346. 347.
47 mm H.K./ P.K. L/44
360.363,364,366.372,373,374,396.398.
399.403.404,449,486.535.558.660
47 mm H.K./ P.K. L/50/ 47 mm
K. M/05 Sa .......396. 397. 398. 399. 403. 404.
449. 451. 464. 465. 486. 535 558. 660
57 mm A.B.KJ A.L.K. L/30/
57 mm K. M/15 Sa ..444. 451. 455. 474. 475.
476.477,483.486.505.521,530.553.558.
590.614.660.661.753
57 mm H.K./ P.K. L/44/ 57 mm K. M/04
Sa ......262, 343. 344. 345. 346. 361. 362. 363.
364.366.372.394.395.396.398.399.403.
404.422.449,451,452,464,465,467,486,
520.535.558.590.660.661
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57 mm A.B.KJ A.L.K. L/44/
57 mm K. M/05 L\'5a ......451.472,473,474,
477.483.486.505.553.660.753
75 mm P.K. L/55 M/07-26 & M/34-38 /
75 mm K. M/07-12 Sa .....441. 445. 449, 451.
465.466.467,468.469.470.480.482.505,
514.520.528,530,531,532,533,558.564,
575,590.594,631,633,636,688
75 mm A.B.K./ A.L.K. L/55 ...467. 472, 473,
474,483.486.505 .520.521 .532.753
75 mm P.K. L/45 M/40 (Pak) /
75 mm K. M/40 Sa ...632,633.634.634,673
75 mm P.K. L/40 M/29 / 75 mm
516. 518, 519, 529, 530,
K. M/29 Sa
531,532.533,534,556,558,563,575.590,
595,632,633,634,660
75 mm P.K. L/35 M/25 / 75 mm
K. M/25 Sa
514, 528, 529 , 530,
532,550,558,575.590.632
75 mm P.K. Ll 30 M/IO/75 mm
K. M/lO Sa
.444, 449, 467, 468. 469,
470,505,524,528,529,530,558,584.585.
590,610.632
76 mm P.K. L/47 M/36/ 76 mm
634, 635, 673
K. M/36 Sa
76 mm K. M/51 Lv5a
687.688.689,699
76 mm K. M/61 L\'5a
708
87 mm H.K./ P.K. L/24
349,350,351,
352,362,363.364.366.399.400.401,402,
404,405,410,411.417.451.
87 mm H.K. L/40/ P.K. L/40 .........247, 351,
352.353.359,360,362,363,364.366.398.
400.401 ,402,404.405,410,411.413,417,
449,515,556.558.590,752
87 mm P.K. L/50 M/32/ 87 mm
519, 532, 533. 534,
K. M/32 5a
555.556,558,563.575,590,595.633
10,2 cm P.K. L/42 M/42/
102 mm K. M/42 L\'5a
640, 658, 659,
660,673
10.2 cm P.K. L/46 M/18 ..........635. 636, 673
102 mm K. M/52 Lv5a2 ..641,642,690,695 ,
696,698,699,726
10,5 cm P.K L/42 M/40/ 105 mm
K. M/40 Sa .......586. 588, 618. 619, 620, 637,
638,673
12 cm H.K. L/40 .....247, 248, 348, 351, 352,
353. 354, 355, 356, 359, 360, 362, 364, 366,
398.400.401.404.405,410,411,413.417.
449.482,484.515.520.554,555,558.752
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12 cm P.K. L/45
.447 , 452 , 454, 470,
471 ,481 ,482,505 ,519,520,555,556,558,
563,588, 590
12,7 cm P.K. L/45 M/34/ 127mm
M/ 34 Sa
638, 639, 640, 641,
642 ,660,673,695
127 mm K. M/60 LvSa2 ..708 ,709,710,711 ,
712 ,713,715,726
15 cm H.K. L/43/ 15 cm P.K. L/43
371 ,
386 ,387,388,390,391,399,400,401,405,
413,421,423,430,432,433,449,460,461 ,
462,481 ,483,555,558,563,591,752
15 cm P.K. Ll45/ 15 cm K. 1"1/23 Sa......462 ,
463 ,464,481 ,482,487,495,499,505,521 ,
554,558,566,590

Rekylgeværer/Maskingeværer
8 mm R.G. Ll80 M/03....451, 477, 478, 535,
536 ,537,544,545,558,570,573,575
8 mm R.G. L/75 M/24....519, 520 , 535, 536,
537,545,558,573,575,584,586,590,594,
599
8 mm R.G. L/75 M/29 ....535, 537 , 552, 558,
573,575,590,598,599
8 mm R.G. L175 M/37....523, 535, 537, 538,
539,573,590,594,603,614,642
8 mm R.G. L/75 M/40 ....594, 599, 60], 602,
603,625,627,642
]27 mm tungt Mg M/Ol LvSa M/OI
756

Rekylkanoner/Maskinkanoner
Missilsystemer
Evolved Sea Sparrow Missile

749, 750

Harpcon søm ålsmissil.. ...736, 737, 738, 739,

740,741,742,744,752,760
NATO Sea Sparrow luftforsvarsrnisssil ... 733,
734 ,735,736,742,744,745,749,750,751,
752, 760
SS 11 søm ålsmissil
736
Stinger luftforsvarsmissil LVs M/93
753

Missilvildledningssystemer
Sea Gnat missilvildningssystern
754
130 mm Oecoy Launching System ..755,756

Mitrailleuser
Gardner mitrailleuse
320, 321 , 322, 324 ,
325,327,328,339,341
GaLling mitrailleuse
309 , 326
Cumelbergs mitrailleuse
329
Maxims rekylmitrailleuse
329, 330, 331,
336 ,338,339,372,452
Montignys mitrailleuse
309
Nordenfelts mitrailleuse
322 , 323 , 324,
325,326,327,328, 329,338,340
Palrncrantz & Winborgs mitrailleuse .....309,
312,3]3,314,3]5
Pratt & Whitney mitrailleuse ...324 ,325,326

37 mm Maxim rekylkanon
320, 333, 334,
335,336,337,338,339,372,396,403,452
20 mm Madsen R.K. Ll 60 M/31 ....514, 516 ,
519,520,521,524,526,540,541,542,543,
544,545,546,548,555,556,557,558,559,
572,575,590,604,608,609,6]4,615,626
20 mm Madsen R.K. L/60 M/40/
547 , 586, 590 ,
20 mm Mk M/40 LvSa
591,592,604,605,606,607,608,609,610,
612 ,613,614,615,625,626,627,642,644,
645,679
20 mm Madsen R.K. Ll60 M/41 /
20 mm Mk M/41 LvSa ....593 , 594 ,611 ,612,
613 ,614,615,625,626,627,642,643,644,
645,652,673,679
20 mm Oerlikon R.K. L/65 M/42/
20 mm Mk M/42 LvSa ....511, 546, 579, 580,
642,644,645,649,650,651,652,673
20 mm Oerlikon Mk M/42
LvSa M/52
646, 652, 660, 679 ,
680,68],682,683,699,726,756
20 mm Oerlikon Mk M/42
LvSa2 M/52
679, 681, 682, 683, 684, 726
20 mm Oerlikon Mk M/42 LvSa M/62 ...681
20 mm Mauser L/65 M/38/
20 mm Mk M/39 LvSa ....51], 546 , 642, 645,
646,647,648,649,673,679
40 mm Vickers 2 pdr. po m-po m .....510, 5] l,
541,548,550,578,658
40 mm R.K. L/60 M/37/
40 mm Mk M/36 LvSa M/45
512, 523,
537 ,548,549,550,551,552,555,556,
558,559,572,575,578,579,590,599,
615,616,617,618,626,627,632,644,656,
658,661,663,683,684,753
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40 mm Mk M /36 LvSa M /50 ..656, 658 , 664,
665 ,683,684,685,689,726
40 mm Mk M /36 LvSa2 M /50
685, 686,
687,699,726
40 mm Mk M /36 LvKa2 M /50
675,684
40 mm Mk M /36 b -Fa M /50
675
40 mm R.K. L /70 M /481
40 mm Mk M /48 LvSa ....638, 642,645,646,
662,663,664,665,666,667,668,669,670,
672,683,684,687,695,696,699,715,717,
722, 725, 726
40 mm Mk M /48 LvSa2 M /55 ........669, 700,
702,717,726
76 mm Mk M /55 LvSa
700, 701. 702,
721,726
76 mm Mk M /60 LvSa
717, 718, 719,
720,721,722,725,726
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76 mm Mk M /60 LvSa2
717, 718, 719,
720,721,722,725,726
76 mm Mk M/71 LvSa
729, 730. 731,
747, 749, 760
76 mm Mk M /85 ......744, 746, 747, 748, 749
127 mm Mk Mark 45 Mod. 4
747, 757,
758, 759, 760

Reooluerkanoner
37 mm Hotchkiss revolverkanon ....197, 199,
243,245,263,311,312 ,313,314,315,316,
317,318,319,320,338,339,341,344,346,
373,403,449,451,598,751
37 mm Hotchkiss i landgangsaffutage ....3I9

