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Kanonerselskabet Jylland i Hou 

Kanonerselskabet Jylland startede i 1991 efter en idé af formanden Jørgen 

Ehrhorn, der 30 år tidligere havde været kanoner på Kronborg i forbindelse 
med sin militæruddannelse. Kanonerselskabet bestod af 12 personer, alle med 

en interesse for maritim militær historie. Hvert medlem har en rang f.eks. 
salutmester, krudtmester, kanoner af 1. 2. eller 3. grad, over- og 

underkanoner, fanebærer, våbenmester, alle sammen med relation til underste 
kanondæk på en fregat. Kanonerselskabet ejede 9 salutkanoner af mærket 

Høfner samt en 3 punds fregatk fra ca. 1860. 

Kanonerselskabet saluterede ved festlige maritime lejligheder, byfester o.l. Ved 
sådanne lejligheder var alle udklædte i kostumer. Af tidligere arrangementer 

kan nævnes H.K.H. Print Henriks åbning af Marselisborg Havn, H.K.H. Prins 
Henriks åbning af Cap-Hornforeningens 49. verdenskongres i Nyborg i 1996. 

Prinsesse Alexandras indvielse af Egmontfondens Søsportscenter i Hou samt 

navngivningen af et skib i 1997, og ved et utal af havne- og byfester. 

Samtlige medlemmer, der betjente kanonerne, havde våbentilladelse, ligesom 

salutmesteren og en kanoner havde været på et ladekursus. Ved salutskydning 
iagttages sikkerhedsforskrifterne for salutering meget nøje, og der indhentes 

ved hver salutskydning tilladelse hos den stedlige politimester. 



Foreningen havde som sagt det formål at affyre kanonsalut ved festlige 

maritime lejligheder og udbrede kendskabet til salutkanonens anvendelse før 
og nu. Foreningen eksisterer stadig i 2015, men kun med nogle få medlemmer, 

og de seneste år har foreningen stået på standby. Det er nemlig både en 
tidskrævende og besværlig hobby, som er underlagt det danske bureaukratis 

regler. Tilladelserne til at købe og opbevare krudt og til at skyde er nemlig 
meget besværlige, og dette bureaukrati har taget lysten og energien fra de 12 

gæve gutter. 

Ophavsmanden bag kanonerselskabet Jørgen Ehrhorn, havde som ung soldat 

opholdt sig på Kronborg Slot under sin sergentuddannelse. Der havde han 

været med til at skyde salut af ved festlige lejligheder i kongehuset og ved 

diverse flåde- og statsbesøg. 

Når der passerede et udenlandsk krigsskib forbi Kronborg, hilste gæsten ved at 

sænke flaget, hvorefter man genhilste på land ved at sænke det danske flag. 
Gæsten hejste herefter flaget igen, og det samme skete på land, efterfulgt af 

en ”Dansk løsen”, som er en kanonsalut på 3 skud og denne tradition tog 

Kanonerselskabet op. 

Startskuddet til Kanonerselskabet Jylland 

Jørgen Ehrhorn og familien var på ferietur i familiens sejlbåd og havde lagt til i 
Marstal havn for natten. Da det blev solnedgang, lød der et ordentligt brag ud 

over havnen. Jørgen undersøgte straks, hvor braget kom fra og fandt frem til 
en mand, der havde affyret en lille kanon, som var årsag til braget. Han faldt i 

snak med manden, der viste sig at være fra arkitektfirmaet Friis og Moltke. 
Han havde selv tegnet kanonen og udlånte straks tegningen til Jørgen. En 

drengedrøm gik i opfyldelse for ham, kan man roligt sige. Han blev fyr og 

flamme og optændt af den hellige ild. Der blev annonceret efter medlemmer 
med interesse for kanoner i avisen, og foreningen Kanonerselskabet Jylland 

blev stiftet. Der blev hjemkøbt en stang ”Gun-metal” fra en 
kirkeklokkefabrikant i Vejle. Et stykke metal, som er en blanding af messing og 

kobber. Tegningen og metallet blev afleveret hos Viggo Færgemanns 
Maskinfabrik på Hou Havn – som fremstillede 6 små kanoner. Fremstillingspris 

kr. 9000,- pr. stk. 

Der skulle søges om tilladelse hos politiet, hver gang kanonerne skulle skydes 
af og alle kanonererne skulle have våbentilladelse.  Den første vinter måtte alle 



kanonererne derfor på jagtkursus, fordi uden et jagttegn, kunne man ikke få 

en våbentilladelse, og det var et krav, uanset det var løst krudt, der blev skudt 
med. Der skulle også søges om tilladelse, hver gang der skulle købes krudt 

hjem. 

De 6 nye kanoner blev afprøvet på skydebanen ved Gylling Næs. 
Kanonerselskabet havde fået de nødvendige tilladelser hos Odder Politi, og 

medlemmerne havde også fået de nødvendige anvisninger på, hvordan krudtet 
skulle stoppes i kanonerne, som derefter skulle lukkes med en prop af 

avispapir. Krudtet blev købt hos Hedensted Jagt og Fiskeri. 

Senere kom kanonerselskabet i besiddelse af en stor kanon. Rigmanden 
Karsten Ree ejede dengang en forretning med bådudstyr på Marselisborg 

Havn, hvor kanonen stod op ad væggen foran butikken og blev brugt som 
askebæger. Jørgen Ehrhorn havde set, at butikken holdt ophørsudsalg og 

kontaktede Karsten Ree for at købe kanonen. Den blev købt for kr. 10.000,- og 
som Jørgen sagde: ” Det var billigt, vi solgte den senere for kr. 15.000,-. Ham, 

der købte kanonen, var en militærmand fra Holstebro. Han brændte dog inde 

med den, fordi han kunne nemlig ikke få tilladelse til at skyde med den. 

 

Kanonerselskabet var fast indslag 5 år i træk i Silkeborg, hvor selskabet skød 

efterårsferien i gang for alle skoleeleverne, der skulle med Hjejlen på 

sørøvertur på Silkeborgsøerne. 

Men den største begivenhed kanonerselskabet har været med til, var nok da 

de blev bestilt til at kapre Storebæltsfærgen, dengang Storebæltsbroen skulle 

indvies og færgen sejlede sin sidste tur. Det hele var aftalt med kaptajnen. Vi 



skulle kapre skibet og skyde kanonerne af, men desværre blev vi bedt om at 

nedtone arrangementet, fordi der 3 uger forinden havde været en kapring af 
Anholt færgen. Kaptajnen var bange for at arrangementet skulle blive 

misforstået. 

Kanonerselskabet var efterspurgt og har da også skudt havnefesten i Hou i 
gang flere gange. De var med da prinsesse Alexandra kom til Hou og indviede 

Søsportscentret. De har også været med på Horsens havn til en begivenhed, 
hvor både skoleskibet Georg Stage og Kongeskibet var til stede. De blev endda 

ved denne lejlighed inviteret over på Kongeskibet af Kronprinsen til en 
håndbajer og en snak. Folk var begejstrede og jobbene kom efter mund til 

mund metoden. Finanskrisen fik dog sat en stopper for foreningens virke, og 

den har ligget stille siden. 
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