
75 mm L/30 luftværnskanon M.1914/16
Indledning

Denne artikel skal ses som et supplement til omtalen af "Lomholtkanonen" i min artikel Om Københavns 
luftforsvar i mellemkrigstiden.

De efterfølgende farvefotografier er taget af undertegnede på Varde Artillerimuseum, under et besøg i 
februar 2003. Minsandten om museet ikke havde et eksemplar udstillet.

Data

75 mm Stålkanon M.1914, monteret i pivotaffutage M.1916.

Konstrueret af N.E. Lomholt som en hurtigskydende kanon til de danske kystbefæstningsanlæg. I 1916 
indførtes pivotaffutagen, der tillod beskydning med høj elevation mod flyvemaskiner og andre mål. I alt 
22 stk. blev forsynet med denne affutage.

Hoveddata:

Længde kaliber: 30

Sideretningsfrihed.: 360°

Højderetningsfrihed: 0 - 90°

Mundingshastighed: 575 m/sek.

Støbested: Hærens tekniske Korps.

For at få plads til side- og højderetningsmodtagere samt temperapparat, som M.1914/16 senere blev
forsynet med, måtte skjoldet vendes, hvilket gav kanonen et lidt pudsigt udseende.



En tur rundt om museets pjece



Sammen med kanonen er opstillet en Luftværnskorrektør M.1938 System Vickers Armstrong Ltd.

Korrektøren var en mekanisk regnemaskine, der beregnede kanonens højdestilling, sidestilling og 
granatens tempering. Oplysningerne overførtes elektrisk til kanonens modtagere.

M.1938 var en forbedret udgave af M.1932, som ikke havde en lademekanisme og derfor heller ingen 
temperingsskala (Kilde 1).

Mandskab ved 75 mm hurtigskydende kanon M.1914 i
Luftværnsaffutage M.1916 på Søfortet Trekroner, ca. 1925.
Mandskabet bærer Stålhjelm M.1923 og
Gasmaske M.1926 i en taske over skulderen.
Billedet er også gengivet i Kilde 1,
hvorfra jeg har scannet det.

Supplerende billedmateriale

Som tidligere nævnt er billeder af "Lomholtkanonen" ikke almindelig, så desto større var begejstringen,
da en fotostat på museet viste et sådant billede.

Kommentar: 
Billedet viser pjecen i en tidligere udgave end museets. Skjoldet er endnu ikke vendt - det ses tydeligt, at



krumningen vender mod mandskabet og ikke fremad.

Af mandskabets stillinger fremgår det endvidere, at de bænke m.v., som er på den udstillede udgave, ej
heller er monteret.
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