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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlings::
ämnen för år 1946.

l. Atombo mbens inflytan de p å den marina krigföri ngen sär-

skilt med hän syn till .svenska förhålla nden .
2 . Hur bör allmänh eten p å ett effektiv a re sätt än hittills bibringas känned om om marine n? Plan för marine ns uppJysni ngsverk samhet.
.3. Synpun kter p å reaktion s- och raketdr ivna vap en för nw.rinen.
4. Metod er f ör maskin sändnin g vid militär radio trafik och
möjligh eterna att utny ttja dem inom den .svenska m a rinen.
5. Synpun kter p å utbildn ing a v och arbetsu ppgifte r f ör den
p ersonal inom m arinen, som avses för intende nturtjän st.
<6. T a kti.ska tendens er inom sjökrigf öringen m ed ledning a v
hittills kända erfa renhe ter f r ån de t andra världsk riget.
7. De modern a motmed lens inf ly tande p å svenska ubåtars
utny ttjande o ch taktiska uppträd ande under krig .
8. Riktlinj er för torpedb åtsvapn e ts utnyttj ande i vårt sjö·9.

1 0.

11 .
12.
13.
14.

försvar .
Vilka krav stä ll er den modern a n a ttaktiken p å .sjökrig sm a terielen s ulformn ing och per son alen s utb ildning ?
Den m odern a överske ppnin gsmat erielen s inverka n p å d e
sven sk a sjös tridsk raftern a.s samma nsättnin g och taktik vid
avvärj ande av över sk eppning sför etag .
I vilk a a vseen elen k an tillkom sten av ER -anlä ggninga r b eräkna s ko mma a tt föt~änclr a sjötakti ken ?
Vilka krav föreligg a p å sjöartill erie Ls m a teriel och p erson alen s u tl)ildnin g fö r b eskjutn ing av m å l i land ?
Det m oderna minvap n e ts infly tande p å sjökrigf öringen .
Vilka å tgär der bö ra vidtaga s för att stimule ra m an sk aps rekry teringen vid flo ttan?
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15. Möjligheterna ur utbildnings- och beredskaps,s ynpunkt att
i högre grad än hittills i fred utnyttja vpl personal för
bemanning av flottans fartyg.
16. I vad mån och enligt vilka grunder kan taktisk samverkan
äga rum mellan sjöstridskrafter och kus tartilleribatterier
(fasta och rörliga) ?
17. ER-anläggningars utnyttjande i kustartilleriförsvaret
18. Rörliga kustartilleriförbands uppgifter, betydelse och användning i det svenska riksförsvaret
19. Vilka föl'bättringar kunna tänkas ifråga om framdrivningsmaskiner på ,stridsfartyg?
20. Principer för skyddskoppling av maskin- eller elektronnläggningar på stridsfartyg och deras inverkan på planeringen.
21. Synpunkter på en organisation för aU i krig möjliggöra
reparation av krigsskador på örlogsfartyg, då onl!ständigheterna ej medgiva uppsökande av varv.
22. I vilken utsträckning kan för kraftförsörjningen å flottans
fartyg vaxelström med fördel införas i stället fö·r likström?
23. Förslag till effektivisering av örlogsfartygens skyddstjänst
med iakttagande av erfarenheterna från det andra världskriget.
24. Fritt val av ämne inom området för Kungl Örlogsmannasällskapets verksamhet.
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel upptagande författarens nanm och adress elle1· ock ett valspråk, vara ingiven till Kungl Örlogsmannasällskapets sekreterare,
Karlskrona senast den 1 nästkommande septentber.
Finner Sällskapet inlämnad tävlingsskrift förtjänt av pris,
tilldelas författaren Sällskapets medalj i silver. Skulle inlämnad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Sällskapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld.
Sällskapet har dessutom anslagit medel, att utdelas till prisbelönade författare, som enligt Sällskapets bedömande gjort
sig därav förtjänta.
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Tävingsskrift, som icke kan belönas med pris, men likväl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på högtidsdagen hedrande omnämnande.
Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som blivit pri,s belönad eller erhållit hedrand e omnämnande, endast
innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälften
av november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med anhållan, att författaren ville till Sällskapet uppgiva namn och
adress.
Kungl Örlogsmannasällskapet förbehåller sig rätt att i
sin tidskrift offentliggöra inlämnad tävlingsskrift.
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Arsberättelse i artilleri 1945.

Utdrag.

Avgiven av ledamoten R..udolf l(olmodin.

Närmast föregående år har sällskapets föredragande i artilleri givit sällskapet en expose över hl a arti llerimaterielen
närmast med sikte p å sjöartilleriet, som karakteri,seras av b åde bredd och rikedom på fakta. De materiella artilleristiska
problemen äro emellertid i väsen tliga stycken gemensamma
för allt artilleri, av vad slag det vara må. Det synes fördenskull
icke nu finna.s särskild anledning att återkomma på detta område. Även andra skäl tala härför. Föredraganden har fördenskull avstått från en sådan uppgift och i stället låtit denna
framställning forma sig till en berättelse om rörligt kustartilleri, sådant det bör och kan ses under svenska Förutsättningar.
Innan ri1an emellertid närmare ingår på hithörande .spörsmål, synes det vara av cU icke ringa intressC' att ur vissa synpunkter, som hava sammanhang med det valda ämnet, granska det läge inon~ krigskonsten, som uppslått i samhand med
slutet av det sista världskriget.
Kriget 1914- 1918 slutade med en krigskonst, vars bild
:å tminslonc för det .s tora flertalet uppfattades såsom ganska
tydlig och bestämd i sina drag, trots att kriget ick e lämnat
n ågo t avgörande .sYar på fr ågan om flyg e ts möjligheter att
genom en mera fri och självständig verksamhel påverka krigskonsten i dess olika element.
Huru olika är icke nu situationen cfler .slutet av detta
sis ta världskrig. Flyget bröt stelheten i landkrigets l'ö·r svarssyslem först genom en ny taktik, byggd på luftlandsätlning och
kombinationen pansar - flyg, vilken särskilt i begynnelsen
i överraskningens tecken sk örelade många framgångar. En
efter förhållandena avpassad ny försvarstaktik reducerade så

smanmgom kombinationens verkningsmöjlighet cr, även om
den alltfort kan giva landkrigskonsten mycket utav rörlighet.
Så dessa våldsamm,a a nfall mot hemorten i en omfattning, som
tidigare varit väntad endast av ett fåtal (Douhet m fl) och
som visade sig hava en förlamande invcL·kan på föJ·;svaret av
fronterna. Slutligen i själva slutscenen dessa reaktions- eller
maskindrivna »vedergällningsvapen>>, .som i mycket k ommo
att kunna förliknas vid ett fjärrskjutande artilleri med möjligheter att nå sitt avlägsna mål, långt bortom artilleriets största
skottvidder och såsom en klimax på det hela atomenergiens
utlösning som. en förintande sprängkraft.
I motsats till förhållandena vid slutet av fö-rra världskriget karakteriseras därfö'l· situationen nu av den största grad
av ovisshet, eftersom .själva slutkrisen har att framvisa så
mycket nytt, som har sin grund i att h elt nya områden lagts
inom den tekniska utvecklingens arbetsfält och eftersom detta
nya ännu icke kommit 1.1r sitt aDra första utvecklingsstadium .
Enligt all tidigare erfarenhet finnes fördenskull med s tor sannolikhet förutsättningarna för en språngartad uh,eckling, allt
b!dragande till att öka ovisshe ten i fråga om framtidens krigskonst.
Även om. så i mångt och mycket är fallet kan det likv~il
vara skäl att något närmare analy.sera läget.
Det fall er då först i ögonen att de s k »vedergällningsvapnen » äro typiska vapen för krigföringen mot henwrten. Det
ligger nämligen i sakens natur att de - såsom dc driva.s fram
emot sitt mål - måste besitta en sådan grad av spridning,
att dc icke som regel bliva lämpliga såsom ersättare för artilleri inom ramen för dc terrestra s tridskrafternas stLid. Som
fjärrverkansvapen mot en h emort bliva dc emellcL·ticl högst
fruktansvärda, eftersom. tele drabba utan förvarning eHer
nrecl endast ytterst obetydlig sådan. Kunna dc i en eller
annan utvecklad form kombineras med atomenergiens utlösning som sprängkraft, kan det tänkas en fruktansvärd h emortskrigföring genomförd på mycket stora avstånd. Självfallet skulle möjligheten till en sådan krigföring i handen på
alla stater stärka de små nationernas ställning, cftctsom även
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dessa kunde även m,ot en stormakt åstadkomma väsentlig f6rstörelse, innan stannakten kunde ingripa hämmande eller stoppande. Ty detta ingripande kan till .syvende o-ch sist icke ske
på annat sätt, än att det territorium tages i besittning, varifrån
denna fjärrbombning utgår. Och därmed äro vi åter genast
inne på markstridskraftern as strid.
Även den som räknar med att hemortsbekämpnin g av ett
anfallande flyg, som skaffat .sig luftherravälde, ensamt kan
avgöra ett helt krig, måste dock utgå från att den anfallande
går fram på billigaste och enklaste sätt och att territoriets besittningstagande kan vara väsentligt lättare än territoriets sönderbombning och i varje fall klokare, om den anfallande vill
ha nytta av det anfallna området. Hur man än vänder på
.synpunkterna, lär man icke komma ifrån att territoriets besittningstagande av trupper oftast måste bliva det yttersta målet för en anfallande och att följaktligen landstridskrafterna s
strid kommer att stå i centrum även i framtidens krigskonst.
Land tages i besi~tning av landstridskrafter ocll icke av flyg.
Invasionen är fördenskull ett aktuellt anfallsföretag. Den
frågan insttiher sig då, huruvida denna helt kan ske luftledes
även önr hav. Hi:irvid bör erinras om att de stora invasionsföretag, som utförts under• detta sista krig, alldeles påtagligt
byggt på att de landsatta stridskrafternas huvuddel och deras
tunga materiel överförts på fartyg till urskeppningshamn arna.
Jämför man omrfatlningen och tyngden av denna materiel med
flygets transportmöjlighete r, lärcr man vara berättigad att påstå att inom. i detta s:umnanhang >> Överskådlig tid>> en invasion
enbart luftledes över försvarad kust icke är möjlig mot ett
land, som är i besittning av en effektiv arme. Huru denna
fråga kommer att gestalta sig i en framtid, däron1 är viH svårt
att med säkerhet döma, eftersom framtidens flyg synes lämna
förbränningsmotor erna och övergå till reaktionsdrift och det
är svårt att nu ,säga vart en utveckling på basis av detta nya
kan komma att leda. Men i närvarande stund - varvid jag
även syftar framåt en tidsperiod, son'l gemenligen plägar förflyta mellan försvarsreformer i detta land - är det fullt be-
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rättigat att utgå från att huvuddelen av de anfallande landstridskrafterna åtminstone vid större förhållanden framföras
sjöledes och att i varje fall den tunga materielen för de landsatta truppernas underhåll och strid kommer att föras över
hamnar, antingen i land befintliga eller i samband med anfallet utlagda transportabla dylika (Port Winston vid landstigningen på franska kanalkusten juni 1944), resultat av gigantiska, fördröjande förarbeten.
Av fundamental betydelse i detta sammanhang måste ocks[t anses vara, om det som har skett i fråga om den tekniska
utvecklingen eller vad som nu kan förväntas ske, rimligen kan
innebära att artilleriets roll i krigskonsten, särskilt inom landoch sjökrigföringen, lämpligen bör övertagas av något annat
stridsmedel. Man tänker därvid måhända först på flyget,
eftersom ett flygbombanfall till sina verkningar väl kan förliknas vid en artilleribeskjuh1ing . Det noteras därvid genast,
att alomenergiens användning som sprängkraft rimligtvis lika
väl kan konstnieras med en projektil sont med en flygbomb.
Jämförelsen mellan artilleri och bombflyg torde väsentligen
icke beröras härav. Frågan om artilleriets ersättande med
bomlbflyg - låt vara i begränsad omfattning - hal' redan
varit ställd många år före det sista världskrigets utbrott men
icke föranlett någon förändring i fråga om uppfattningen om
artilleriets betydelse. Anledningen härtill har uppenbarligen
varit att det föreligger väsentliga skiljaktigheter i fråga om
förulsättningarna för artilleriets och bombflygets verkan. Dessa
skiljaktigheter kunna väsentligen sammanfattas i följande.
1) Artilleriet, grupperat för givna uppgifter, har en väsentligt högre eldberedskap än flyget.
2) Artilleriet kan kontinuerligt uppehålla elden n1cot samma mål under lång tid. Betydelsen härav kan måhända genom atomenergiens användning ,som sprängmedel komma att
i vissa fall förminskas.
3) Artilleriet kan - särskilt på land - verka från en
plats, som ligger utanför stridshandlingens egentliga >> handgemäng.s zon ». Det kan ofta vara undandraget all verkan från
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det fö·remål, som skall av artilleriet bekämpas. Detta bidrager
till att minska förlusterna.
Härtill kanuner att artilleriprojektilen kan givas en högre hastighet än flygbomben och fördenskull relativt sett under många omständigheter har en högre genomslagningsverkan än denna. Detta förhållande kan dock genom införande
av reaktionsdrivna bomber möjligen komma att förändras.
Det väsentliga av skiljaktigheterna ligger dock inneslutet
i de tre ovan angivna punkterna. Ifråga om dem. kan näppeligen någon väsentlig ändring tänkas ske. Det sista världsk riget har ju också mitt under flygets starka utveckling på ett
övertygande sätt understrukit artilleriets betydelse.
Vad beträffar de reaktions- eller maskindrivna bomberna, sådana dessa föreligga i olika förekommande s k »veder gällningsvapen», synes det efter allt vad som kan utläsas ur
tillgängliga uppgifter närmast vara fråga ont en fjärrverkan ,
som riktar sig mot mål av stor räckvidd (hcmortsbekämpning) _
Det har sålunda alldeles icke varit fråga ont ett »artilleri >> i
santverkan med och i omedelbar anslutning till de terrestra
,stridskraftenia. Detta utesluter ju icke att reaktionsdrivna
projektiler skulle kunna tänkas komma till användning, möjligen kombinerade med impulsstart. Därmed skulle måhända
vara att vinna en förkortad skjuttid på stora stridsavstånd.
Vissa under ,senaste tid utförda överslagsberäkningar i detta
hänseende synas dock peka på att det högstartande artilleriet
av vanlig typ har utsikt att även i avseende å denna detalj,
för vilken f ö skjutning mot terrestra mål är relativt okänslig,
hålla sig i nivå med »reaktionsartilleriel» i varje fall om såsom sannolikt är, begynnelseimpulsen icke kan giva reaktionsprojektilen mer än en relativt begränsad star thastigheL Artilleri av här ifrågavarande slag erbjuder visserligen fördelen
av ringa tyngd men dess spridningsproblem. blir särskilt vid
skjutning på längre avstånd svårt att b emäs tra, eftersom ,själva
drivkraften står under fortskridande inflytande av tillfälliga
omständigheter. Man torde fördenskull vara berättigad att
nu utgå från att, åtminstone vad beträffar långskjutande ar-
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tilleri, ,sådan t av normal typ kanuner att i allt väsentligt behålla sin plats i krigskonsten även under de omvandlingar, som
kunna vara att förvänta.
Den föregående framställningen kan sammanfattas i följande.
l) Invasionen l:ommer Ined största ,sannolikhet att vara av grundläggande och central betydelse inom framtidens
krigskonst. I varje fall gäller detta ~~ äkcrt om ett territorium
skall tagas i besittning för att utnyttjas .
2) Invasionen kan f n och inom. rimlig tid framåt icke
enbart ske luftledes, i varje fall icke Inot ett land, smn är i
besittning av tillräckliga armestridskrafter. Sjö- eller landledes måste framföras stora truppmassor och tung materiel
m m, avsedd för invasionsstyrkornas strid.
3) Man kan f n utgå från att artilleriet av normal typ
icke genom vad son1 nu skett eller kan förväntas kom1na att
ske, kan er,sättas med något annat stridsmedeL
Därmed är också utsagt, att alla de frågetecken, som
otvivelaktigt äro för handen i dagens militärtekniska läge, dock
likväl icke nu synes beröra de grundväsentliga betingelserna
för kustartilleriets verksamhet.
Ytterligare en sak bör emellertid redan i detta sammanhang utsägas. En försvarad kust, då försvaret haft sin ryggrad i ett efter förhållandena väl avvägt modernt kustartilleri,
har alltid ansetts vara svår att invadera över sjön. Anledningen har varit och är alltjämt väsentligen förenad med den
omständigheten, att försvaret hat att framvisa så s1nå och sårbara mål i förhållande till dc relativt stora och sårbara sjömål, som man har att förvänta i ett sådant företag, åtminsto ne om. det har karaktären av något annat än »flodövergång >>
över ett smalt vatten. Någon ändring i detta förhållande har
uppenbarligen icke skett genom det nu avslutade världskriget.
Det kan finnas anledning att notera detta förhållande, eftersom en bluffartad propaganda i krigföringens tjänst (Goebbels)
skapade »Atlantvallen » m m, i vilka man trodde att modernt
kustartilleri spelade en stor roll även där det sedermera vi sade
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sig, att det alls icke fanns. En närmare granskning av Jyllands »västvall», som på senare tid kunnat ske, har också
framvisat att åven denna varit i högsta grad uppreklamerad,
i varje fall i vad avser det där befintliga kustartilleriet. Där
emellertid modernt kustartilleri har funnits i en mot försvarsuppgiften rimlig omfattning, har det visat en anmärkningsvärd grad av seghet och väl bestått sitt hårda prov (Corregiclor, Cherbour-halvön, Walcheren, Björkö n1 fl). Något annat har ju ur tekni,s ka .synpunkter f ö rimligen icke varit
att vänta.
Mot bakgrunden av dessa inledande reflexioner övergår
jag att närmare sludera det rörliga kustartilleriet under svenska
förutsättningar.
Enligt militärt, konventionellt betraktelsesätt borde man
måhända i förs ta hand beröra artilleriets uppgifter och användning och därur härleda de taktiska kraven på materielen,
som sålunda bliver en funktion av dessa. Till en viss ;grad
är väl delta rikligt, om de taktiska kraven ställas inom de
tekniska möjligheternas ram. Men å andra siclan är det ofta
så, att de taktiska kraven i själva verket få anpassa sig efter
de tekniska möjligheten1a. Användning och uppgifter bliva
i stället en funklion av vad som rent tekniskt sett kan presteras. Alldeles särskilt lär väl detta gälla, när det är fråga
om materiel, vars prestanda på grund av de taldiska önskemålens »Omättlighet» bliva pressade till det yttersta. Det rörliga kustartilleriots pjäsmalcriel med en nödvändiglvis högt
uppdriven ballistisk effekt och därav beroende rörlighetsproblem är otvivelaktigt närmast att hänföra till denna kategori
av materiel. Protblemet om användning och uppgift kommer
då ofta att vända sig och i stället väsentligen gälla frågan om
vad som: kan åstacUwmmas med de vapen, som tekniken kan
prestera. Även om detta betraktelsesätt icke innesluter hela
sanningen, eftersom det alltid kanuner att råda en växelverkan
mellan taktiska och tekniska synpunkter, så är detsamma i
detta fall väsentligen riktigt. Ett exempel må vara nog. Det
föreligger i dagens tekniska situation säkerligen icke någon
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oöverstiglig svårighet att bygga även mycket grova artilleripjäser såsom rörliga, om man blott medger, att kanonen får
sönderdelas för tr·ansport i erforderlig grad. Men när man
konunit till en kanon på 21 cm med hög utgångshastighet, så
har man ungefärligen nått gränsen för vad tekniken nu kan prestera ifråga om motoriserat artilleri utan att det hela ur praktiska transportsynpunkt er blir för ohanterligt. Mod järnvägstransporterat artilleri kunna dock gränserna sättas väsentligt
högre. Det är emellertid tekniken, som sätter denna kalibergräns. Och under elensamma samla sig kalibrarna av praktiska skäl i de vanliga standardstorlekarn a som i vfn·t eget land
representeras av talserien 4, 7, 10, 12, 15 och 21 (i stort sett
clt resultat av nJJultiplar på en engelsk tum). Om man fördenskull i alla hänseenden förutsättningslöst skulle göra exempelvis ·e n pjäskonstruktion för en viss bestämd uppgift, skulle
måhända man finna ett optimum i avseende å lämpliga egenskaper vid en kaliber, som något avviker från stm1clardkalibrarna. Av praktiska skäl .skulle .e mellertid i så fall en jämkning göras, så att talserien icke utökades.
Synpunkter av detta slag ha i detta sammanhang föranlett föredraganelen att kartlägga dc tekniska möjligheterna
ifråga om rödigt kustartilleri, .sådana dessa möjligheter nu
synas föreligga.
I detta sammanhang hör måhända först erinras om att
det rörliga kustartilleriet länge förekommit i flera land i tvenne
olika fom1er dels såsom järnväg.sarlillcri, dels .såsom motoriserat artilleri. Järnvägsartilleriet har härvill tämligen självJailet kunnat acceptera stö rre tyngder och därför i huvudsak
varit förb eh ållet för de allra grövsla kalibrarna. En ofrånkomlig förutsältning för utnyttjande av ,s ådant artilleri har
givetvis varit, att det järnvägsnät, so1n slått till förfogande
för artilleriets framförande, har haft en sådan utsträckning
och omfattning, att artilleriet kunnat på detsamma framföras
till närheten av dc platser, varifn'ln de för ett grovt, r0rli gt
kustartilleri aktuella uppgifterna kunnat på ett förmånligt sä tt
lösas. Även i vårt land har frågan om järnvägsarlilleri va rit
aktuell, eftersom vårt järnvägsnät i flera hänscenden fyller
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den uppställda fordran. Sålunda utarbetades under senare delen av 1920-talet i detalj ett fullständigt konstruktionspro"ram.
för en dylik 24 cm pjäs (med en sko ttvidd av c:a 25,000° m),
vilken visade sig möjlig att framföra icke bara på dc flesta av
rike ts normalspåriga järnvägar utan även med tillhjälp av
utbytbara boggier jämväl på våra smalspåriga kust]) anor (i
Blekinge, Roslagen m m). Den kom emellertid icke att få
någon omedelbar aktualitet på den grund, att rörelsens begränsning till järnvägar icke gav säkerh et för att man 1alltid
skulle komma fram, eftersom flygets bekämpning av hemorten även kunde förväntas rikta sig mot järnvägarna såsom
för krigföringen viktiga kommunikationsleder. Emellertid
må,s lc väl denna fråga numer a .ses även ur andra synpunkter.
Det är nämligen alldeles uppenba rt, alt kustartilleriets vidgade
betydelse inom ramen av det samlade riksfö·r svaret, medfört
att frågan om ändrad användning även :w sådant artilleri, som
man plägat betrakta såsom »fast», erhållit förnyad aktualitet.
Del kan ,s ålunda i ett förändrat strategiskt läge vara fråga om
omgrupperingar, som kunna genomföras redan i fred . För
vårt lands vidkommande ha frågor av detta slag varit aktuella
vid flera tillfällen. Det kan därför måhända ifrågakomma,
att det för sådana fasta batterier, för vilka en förändrad gruppering kan förutse:s vid ändra t strateg iskt läge, väljas just
järnvägsartilleri .som medger omgruppering utan kostnad i
egentlig mening och som dessutom har elen fördelen, att d et
erbjuder slora möjligheter till erforderlig omgruppering även
under ett krig. Det bör härvid i första hand vara fråga om
de grova kalibrarna över det motoriserade artilleriets övre kalibergräns. Tydligt är emellertid att sådant artilleri i viss
o en annan karaktär än vanligt rörligt kustartilleri .
o f ar
man
Det har fördenskull icke medtagits i denna fran1ställning.
I den följande fram.ställningen upptagas till närmare behandling.
l ) PjäsmaterieL
2) TransportmaterieL
3) Eldledningsmateriel m m.

Ammunitionen, som i princip på intet sätt representerar
något för det rörliga kustartiller iet .specifikt problem, är helt
en funktion av användning och uppgifter.
l.

Pjäsmateriel.

Det är givetvis görligt att inom ramen för det tekniskt
möjliga variera pjäsmaterielens egenskaper på olika sätt. En
kartläggning av området ur tekni sk synp unkt synes lämpligast
ske genom att fixera dc egenskaper .som mötts i olika förefintliga konstruktioner. I det följande kommer delta att sk e
ifråga om 10,5, 15 och 21 cm pjäsmaterieL
10,5 cm pjäsmateriel.

Såsom typexempel på 10,5 cm pjäsmateriel väljes en Boforsprodukt, som till sin konstruktion i princip överensstämmer med bolagels tidigare skapelser av ifrågavarande .slag med
de modifikationer, som betingas av den större vikten och det
·tyngre laddningsarbeteL
Pjäsen är en lvpjäs, som ·e mellertid kan utnyttj as jämväl
för bekämpning av mål på sjön och på land. I eldläge är
pjäsen uppställd i korsia vett, vi !k et medgiver sidriktning horisonten runt med god följsamhel mot olika slag av mål samt
snabb målväxling.
För at t möjliggöra hög eldhastighet har laddningsarbetet
starkt mekaniserats. Eldhastigheten uppgår till 20 skolt per
pjäs och minut.
I körläge ~ir pjäsen utformad som en tvåaxlad vagn, försedd med dubbla lågtrycksluftgummiringar av gängse typ .
Pjäsen är försedd med dubbelt bromssystem, varav det ena
utgöres av en indirekt verkande tryckluftbroms. Det andra
bromssystemet manövreras för hand 1ned spakar och broms linor och användes företrädesvis, då pjäsen rullas för han d
eller är uppställd utan att vara kopplad till något dragfordon.
Vid o mläggning från körläge till eldläge, vilken proced ur
kräver en tid av 1-4 minuter, beroende på terrängens beskaf-
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fenhet och erforderliga terrängkorrig.eringar, utfälles elt par
medl domkrafter försedda bärarmar. Bärarmarna fastlåsa s i utsvängt läge och bilda då tillsammans med rambalkarna korslavetten. Lavellen avlastas från transporthjulen med hjälp
av en hävs långsanordning och bringas m ed. utnyttjade av domkrafterna i våg. Pjäsen kan uppställas direkt på marken, förutsatt att denna är fast och någorlunda jämn.
15 cm pjäsmateriel.

Såsom. exempel på rörlig 15 cm pjäsmateriel har valts en
Bofor.spjäs. Konstruktionen erbjuder stora likheter m ed vissa
fältpjäser av mindre kaliber. Den är sålunda törsedel med
delbar lave ltsvans, vilket medgiver 60° sidrikhnöjligheter inom
lavetten. Lavettbenen äro försedda med. var sitt hjul, vilket
dels användes vid lavettbenens utsvängning, deLs efter vridning 90° vid lavettfordonets transport i körläge. Dc löstagbara lavettspadarna, som. förekomma vid lätta fältpjäser, hava
ersatts med ett antal ,spadpålar, vilka försetts med manövertänder för ,att underlätta deras uppdragning ur marken. D~
förankra pjäsen vid marken senast vid skjutning av första
sko ttet. De dragas snabbt upp med hjälp av pumpslängcr.
Rckylcncrgicn upptages dels av en mynningsbrom.s, dels
av en hydraulisk rekylhämningsinrättning. Fö·r alt minska påkänningarna på underlaget är rekyllängden variabel. Vid låga elevationer, då rekylkraftens horisontella komp osant är
stor, är rekyllängden större än vid höga elevationer, då nämnda komposant är mindre och eldhöjelen icke medgiver så lång
rekyl.
Laddningsarbetet är manuellt och medgiver en eldhastighet, varierande mellan 4 och 6 skolt per min, beroende på
elevationen. Projektilen framföres i en bärbar ladclbrygga,
vilken hänges upp på eldrörets bakplan, varefter ansättning
sker med sättare.
Transporten sker i tvenne delar. I körläge befinner sig
sålunda eldröret på en särskild vagn. Denna är förseeld med
en höj- och sänkbar travers, på vilken löper en med talja ut-

rustad vagn. På eldrö•r et är fästad en manipulationsögla, i
vilken det kan lyftas och från sidan föras över från lavetten
till eldrörsvagnen och vice ver,s a, sedan traversens bom svängts
ut till ungefär vinkelrätt från eldrörsvagnen och bommens fria
ände kopplats till en på lavettklykan anbringad. pelare.
Omläggningen från körläge till eldläge verkställes, sedan
lavettfordonet och eldrörsfordonet körts fram vid sidan av
varandra och med ungefär parallella körriktningar. Eldrörets
överföranclc från eldrÖ,l 'svagnen till lavetten eller omvänt Ullderlätlas genom att traversens pelare äro höj - eller sänkbara,
varigenom traversen, sedan dess fria ände kopplats till lavetten,
kan givas önskat läge. Omläggnings liden varierar efter terrängens beskaffenhet och väderleksförhållandena mellan 4
och 10 minuter. I eldläge äro lavettens svan~hjul avlastade,
vilket sker genom att dc fjädrande hjulaxelupphängningarna
fällas i vinkel mot lavcttbenen.
21 cm pjäsmateriel.

Vid 21 cm pjäser har man nått upp till de kali'brar, idär
pjäsfordonen måste givas sådan vikt att svårigheter i vissa
fall kan uppstå vid transporter på vanliga landsvägar. Påfrestningarna vid skottlossning bliva även så kraftiga, att man icke
lämpligen kan skjuta med pjäsen stående på lavetthjul en utan
måste avlasta dessa i eldställning.
Såsom typexempel för 21 cm rörligt pjäsmateriel hava
valts dels en av Skoclaverken tillverkad pjäs, dels en ny Boforspjäs.
skadapjäsens underlag består av en parallellepipedisk låda, som i eldläge är nedsänkt i en grop i marken. , I denna
låda kan pjäsen vridas i sidled med hjälp av sidriktinräUningcn, vars kuggkrans är fästad till lådan. Pjäsen är förseeld
med .sidriktindikator, vilken medgiver kontinuerlig sidriktning .
Siclriktmöjligheterna inom lavetten äro 360° , medgivande
snalbba målväxlingar. !...avettagets rörliga delar utgöras av elt
svansstycke samt två lavettsidor, mellan vilka eldröret vila r
i en rekylmanteL Svansstycket medföljer vid sidriktning och
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har till uppgift dels alt balansera eldrö·ret, enär elevationstapparna äro tillbakadragna fö'l· att medgiva stor elevation, dels
att förhindra uppguppning vid skottlossning genont att stöda
mot marken.
P jä.sen kan uppställas dels uti förberedda och särskilt iordningsställda ställningar med gjutna betongfundament, dels i
fältställningar. Där marken icke är tillräckligt hård och risk
följaktligen föreligger för sättningar vid skottlossningen, så att
bäddningen förskjuter sig i gropen, förankras bäddningen med
särskilda förankringsanordningar, .som utläggas och fästas i
marken i olika riktningar nmt pjäsen. Sådana förankringsanordningar äro icke erforderliga i förberedda ställningar.
Rekylhämningsinrättningen medgiver tvenne olika rekyllängder, varvid den längre förekommer' vid låga elevationer.
Växlingen mellan den korta och den långa rekyllängden sker
automatiskt vid 'höjdriktningen.
Laddningsarbetet är manuellt och pjäsen måste vid laddning höjdriktas till laddläge. Ammunitionen framföres på en
tvåhjulig kärra, som skjules upp i spår på bäddningens svansstycke. Kärrans projektilläge är uLforn1,at så att det samtidigt
kan tjänstgöra såsom Jaddbrygga. Eldhastigheten varierar
med olika elevationer 1nellan l och 2 skolt/pjäs och minut.
Skodapjäsen transporteras i körläge i tre enheter: bäddningsfordon, lavettfordon och eldrörsfordon. Varje fordon
är utformat till en tvåaxlig vagn, försedd med dubbla luftgumntiringar av ungefär samma typ, som användas vid bussar. Hjulaxlarna äro lagrade med en axeltapp i fordonet, vilket medgiver utomordentligt god vändbarhet. Konstruktionen
känneteckna,s alltså av stor smidighet och framkomlighet även
på relativt smala och krokiga väga r. Bäddningsfordonet består av lådan och svansstycket. Lavettfordonet utgöres bl a
av lavettsidor med rekylmantel, rekylhämnings- och framföringsinrällningar ,samt vissa organ, tillhörande riktinrättningarna. På eldrörsfordonet slutligen vilar eldröret på en liten
vagn, som är rörlig på banor i eldrörets längdriktning. Där-

jämte är eldröret höj- och sänkbart i vagnen med hjälp av
.en domkraft.
Vid monteringen iordningsställes först en fyrkantig grop
för bäddningen, varefter bäddningsfordonet köres fra1n över
gropen. Bäddningsfordonet lyftes därefter med hjälp av fyra
domkrafter och dc bägge hjulaxlarna borttaga,s och bortföras.
Bäddningen sänkes seelan med hjälp av domkrafterna ned i
gropen. Lavettfordonet köres på särskilda körhalkar upp på
bäddningen, lyftes på motsvarande sätt med hjälp av domkrafterna och befrias från hjulaxlarna, varpå lavetten sänkes
ned på bäddningen, där den fästes med bultar och muttrar.
.Eldrörsvagncn köres slutligen upp på körbalkarna över svansslyeket och eldröret spelas med hjälp av ett på lavetten befintligt wirespel in i rekylmanteln, där det fästes med drag.stängcr och muttrar, varefter den tomma eldrörsvagnen bortföre,s. Monteringsarbetet är relativt omfattande och kräver
.en tid, .som varierar med de yttre omständigheterna mellan
l och 4 timmar.
Bo~orskonstnzktionen :.msluter sig i princip till bolagets
tidigaste fältpjäskonstruktioner, men innebär därjämte en nyhet för svenska förhållanden, nämligen den motordrivna lavetten. Den delbara lavettsvansen förekommer sålunda även
på denna konstruktion. sidriktfältet har dock kunnat ökas
till 80° inom lavetten vid uppställning i fältställning. I för beredd och särskilt iordningställd ställning har man kunnat
·ernå 360° sidriktfält, vilket ur kustartillerislisk synpunkt är
värdefullt.

Lavetten är försedd med en mellan hjulen placerad hydraulisk piv ~t domkraft, vilken nedsänkes mot en till utrust11ingen hörande markplatta. Med denna domkraft lyftes pjäsen så att hjulen avlastas.
Vid uppställning på sär:skilt anordnad pjäsplats lyftes
pjäsen upp genom att nedsänka pivådomkraften mot en sockel,
:som är förankrad i betongfundament. Svansning utföres med
::m otorkraft eller för hand på en med sockeln koncentri,sk beTidskrift i Sjöväsendet.
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Motordrivna lavetler medgiva emellertid icke transport
av personal och materiel. Särskilda lasbbilar måste därför avses för dessa. Fordonens vikt och bredd 25 ton resp 3,8 m
synas även i stort sett binda ett förband av dylika pjäser till
närheten av större vägar. En svaghet, som. vidlåder alla m.otordrivna lavetter är, att de vid maskinhaveri bliva stående,
därest icke särskild h~irgningsmalericl finnes till hands.
Vissa data för rörlig pjäsmateriel framgå av tablå på
sidorna 24-25.

2.

TransportmaterieL

Transporlmaterielcn, särskilt motorfordonen som därmed
närmast avse.s, ha redan genom de skilda kraven i den öppna
1narknaclen blivit relativt slarkt differentierad. Det förefinnes
därför möjligheter till elt jämförelsevis fritt val ifråga om
egenskaper.
Motormateriel.

För olika ii.ndamål Lill verkas motorfordon; i en mängd
olika standardutföranden, alltifrån stora bandtraktorer, avsedda för kontinentalt storjordbruk och tunga terränggående
]asthilar för skogstransporter till lättviktsmotorcyklar. Även
för militärt bruk kdives motorfordon av skilda slag m ed olika
egenskaper och lämpade för olika ändamål. Av molorfordon
måste i allmänhet kräva,s tillräcklig molorstyrka och fordonsvikt för att draga den rullande mat-e riel, som sk all transporteras, goda framkomstmöjligheter på landsväg och i terräng,
god marschhastighet och marschförmåga - om möjligt i föTening med ringa ibränsleförbrulming - ,samt enkelhet i konstriklianen och lättsköllhct.
Samtliga för militärt bruk avsedda motorfordon Inåste
vara oömma och robusta så att de vid körning icke skadas
av utstående kvistar och grenar eller i vägbanan befintliga
.stenar. Dc måsle h ava erforderlig körhöjd under fordonet,

så alt man k an framföra den iiven över stenar och mindre diken utan att fastna.
För att kunna begränsa innehavet av motorfordon i fredstid till en rimJig kvanlitet är det nödvändigt att för militärt
bruk även kunna använda i det alhnänna livet förekommande standarclfordon, som vid mobilisering rekvireras. Antalet
fordonstyper måste begr~ins as Lill det minsta möjliga hl a för
att förenkla utbildningen och för att kunna hålla r ese rvdelslagren så små som möjligt ulan att eftersätta krave t på god
verkstadsscrvice.
Vid bedömandet av frågan om lämpliga dragfordon till
olika pj~i.sfon.lon gäller som allmän regel, aU dragfordonets
totalvikt bör vara ungefär lika stor som, släpets för att med
säkerhet förm å draga dettn. Då det gi:iller så tunga fordon,
som de i kustartilleriets rörliga förband ingående, kan man
i allmänhet icke erhålla godtagbara dragfordon genom att
taga i ansprttk vanliga standardfordon utan måsle tillgripa
specialtillverkade sådana. Ett sådant, avsett [ör 21 cm bäddningsfordon borde äga en totalvild av 17 ton, under det att
man för 15 cm fordonen kunde åtnöja sig m.ed elt, vars :to-talvikt uppginge till 10 ton. Då det gäller .specinlfordon måste
man cmcllcrlid såvi:il ur ekonomisk synpunkt som ur reservelelssynpunkt s lriiva efter en standardisering och sk apa ett enhetsfordon , användbart för flera olika pjäsfordon. Ett sådant
dragfordon mttsle bliva överkvalificerat för vissa fordon. Fördelen med att kunna upplägga tillräck.ligt stora serier vid tillverkningen äro emellertid så stora att man bör taga dc dät•med förenade oEigenhetcrna. Även ur utbildning ssynpunkt
äro fördelarna med ett enhetsdragfordon uppenb ara.
Dragfordon kunna vara konstruerade för banddrift eller
hjuldrift. Båda konstrnklionerna äga avsevärda fördelar och
nackdelar. Banddriften medför en fördelning av dragfordonets vikt över en stor yta, vilket är en fördel då ·,det gäller
mycket tunga fordon, vars s tora axel- och hjullryck eljest
skulle begränsa deras framkomlighet, särskilt över broar, och
då man önskar ,s tor framkomlighet i lös eller vattensjuk mark.
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Vissa data för

\Pjäs (kal) Tillverkn

10,5
15,2
21
21

cm
cm
cm
cm

Eldhast Projektskfmin vikt kg

D max
(km)

Bofors

•
Skoda
Bofors

20
4-6
1-2
2-3

18
21
30
30

16
46
135
131

Tp enheter

~ld-1

Vikt i
ställnmg ,

l
l

Fordonstyp
r

l

M o t o r
Totalvikt
Typ

l

C ylindervol

Brandtraktor 4-cyl, toppventil 3,9 1
»
7,6 l
Terrängdragbil 6-cyl,
5,65 l
Terränglastbil 6-cyl,
7,6 l
Lastbil, tyngre 6-cyl,
4,39 1
6-cyl,
sidventil
Lastbil, lättare
3,67 l
>
6-cyl,
Patrullbil
3,67 1
»
6-cyl,
Personbil
l
0,495
toppventil
1-cyl,
Motorcykel

.
))

4.850 kg
14.000 kg
8.300 kg
8.600 kg
7.150 kg
5.400 kg
Tjv 2.070 kg
Tjv 200 kg

Största
bredd

1,9
2,9
2,1
2,1
2,1
2,1
1,7

m
m
m
m
m
m
m

-

vara terränggående för att säkerställa framkomlighet även på
mycket dåliga vägar.
En differentiering, b e tingad av olika användningsändamål och krav på hastighet, framkomlighet på småvägar,
terräng m. m. måste förekomma även beträffande dessa standardtillverkade fordon. De utgöras alltså av .s törre och mindre lastbilar, kombinerade person- och lastbilar, personbilar
och motorcyklar.

l Si_driktn
Inom

PjäsforStörsta
Största
donets
hjulaxelhjulbredd
vikt
lavetten
tryck
360°
60°
360°
80°
(360°)

11,3 ton
en
14,7 ton
tv ä
37,0 ton
tre
38,0 ton
två
(motordriven
lavettoch eldrörsvagn)

Vissa data för

l

rörlig pjä.smateriel.

11,3 ton
10,7 ton
15-17ton
25 ton

3,0
3,3
2,6
3,8

m
m
m
m

5,6
7,3
8,5
6,3

ton
ton
ton
ton

Körhastighet

25-40
25-40
20-30
20-30

omläggnings·[
tid från körläge till eldläge

kmjtim
kmjtim
kmjtim
kmjtirn

3-8
4-10
1-4
1/2

min
min
tim
tim

motorfordon.

l

Största utväxling
Lägsta
frihöjd

280
340
275
320
260
280
190
135

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Antal
drivhjul

Max hastighet
Växellåda

6
4
'2
2
2
2
l

>
>
>
>
>
>

9,5
52
70
70
70
70
100
100

km ft im
kmjtim
kmjtim
kmjtim
kmjtim
km jtim
kmjtim
km/tim

6.36:1
6.65:1
6.36:1
6.fl5:1
6.40:1
2.57:1
13.41:1

l

'r otal
129,5:1
80:1

-

-

Bränsleåtgång

l

-

12-15
4--5
5-6
3-4
2-3
2
0,7-0,8

l /mil
l /m il
l j mil
l j mil
1jmil
1jrnil
1jmil

Några allmänna data för ovan berörda typer av motorfordon framgår av ovanstående tablå. Det ännu gängse förekommande systemet att angiva motorstyrka i hkr har här övergivits, då delta system måste hänföra sig till en så variabel
storhet som motorns varvtal. I stället har slorleksordnincren
"'
på motorer angivits i cylindervolym, vilket såsom jämförelsemateriel .synes ge en bättre bild av storleksordningen på motorerna.
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Järn väg sma terie l.

rörli ga kust artil leriDå det gLUlcr lång a förf lyttn inga r av
till gr i p a järn vägs t
t
n
ligt
batt erie r kan det vara iind amå lsen
vägs tran spor ten
Järn
t.
tran spor t i ställ et för land sväg stran spor
unk ter gynn sann narc .
ställ er .sig näm lige n då ur flera synp
värd tidsv inst och
Det kan sålu nda inne bära en rält avse
nder till den uya grup des suto m med giva , att pers onal en anH
n n1,aleriel en tord e i de
peri ngst errä ngen r elati vt utvi lad. Äve
efte r en lång järn vägs flest a fall befi nna sig i bätl re tilLstånd
t av mot svar ande läng d.
tran spor t än efter en land sväg stran spor
ga kusL arlil lcrif örba nFör lastn ing på järn väg av de rörli
alsp årig a järn vägs vagn ar
dcns ford on kun na tillg~ingliga norm
is 15 cm lave ttfor don utny ttjas. I viss a fall - exem pelv
alt särs kild a anor dnin gar
äro a rtill erifo rdon en dock så bred a
järn vägs vagn arna s lastmås te vidt agas för att någo t bred ela
flak , inna n lastn inge n V('rks1älles.
anti ngen från lång L astn ingen på järn vägs vagn ar kan ske
. I förr a falle t utny ttjas
sidm1 p å \;agn arna eller från gavl nrna
lig a sidla stka jer, i det
vid järn vägs stati oner na i r egel b efint
eller särs kilt i ordn ings sena re .sker las tnin g fr ån ändl astk aj
n
Ifrå ga om mycket bred a artil lerif ordo
~; tällda lastb rygg or.
aj eller med hjäl p av särmås te lastn inge n ske från iind lastk
or kun na hygg as och
skil da lastb rygg or. Såd ana lastb rygg
pr åkta gand e av järnv~igen
iorcl ning ss tälla s av trup p med ians
tillh öran de mate riel.
En är n~irma s t utfo rOlik a slag av lastb rygg or finn as.
kon stru ktio nern a utgö ras
mad som en ändl as tk aj. De bära nde
och unde rpal lnin g. Mahärv id av räls med slip rar såso m stöd
len i särs kild järn vägs terie len kan med föra s und er tran spor
ett: jLirn vägs spår , och
vagn . Last bryg gan kan bygg as över
efär en och en halv timm e.
härf ör erfo rder lig tid upp går till ung
er på e tt ulny lljan Det and ra slag et av lastb rygg or bygg
1. bära nde kons truk tiode av järn vägs vagn arna s .s tolp ar såson
ter såso m stöd och unner med buff erta r och loke ts dmu kraf
es härv id stiin digt till
derp alln ing. Byg gnad sma terie len finn

·
1. fo··
,.,.,non sär·s' l·ild
r .Slll
n;:, 1
t och kräv er icke nån"'
"'
hand s i tåge
..
a kan ordn::ts prak tisk t tatran spor t. Ave n en såda n lastb rygg
clär terrä ngen är lämp lig.
get v~~: .s~m be_~~ t. på.. järn~_ägslinjen,
järn vägs vagn till en
For att moJ hggo ra korn ing från en
1 d
· l"]·
ki ld·c..1 land bna1l.oa
l \.U C C'"j
la' särs
b 1,
!sfil
•
man iord niru
....
'-'
.
ann an kan
•
vagn arna s s tolp ar. Gegeno m Ia~spdtkl::JgandG av järn vägs
ena änd an av tåge t över
nom alt salu nda kun na köra från
urla stnin g av ford on på
~~gn~_rna ~an ticlen för ilast ning och
n··1s .
prn vag ho g s t avse värt necl brin ;:,<
av ett J5 eller 21 cm hatt
väg
järn
Tide n för la.st ning å
nd e förh ålla nden a. Unb eror myc ket av de vidl astn inge n råda
rrcn kun na ske l)[t
tnin
der gyn nsam ma beli ngel ser bör las
"'
7- 8 timm ar.
0

Båtm ater iel.

ga enhe ter i skär För -~ran ~port av kust a rtille riels rörli
ansp orte r tillu"'rir)a s.
gard ster rang mås te i vi.ssa fall sjötr
o
F..
olik a slag av pråm ar
~.m: sacla na sjö t rans port er kun na
äro tillr äckl igt bärk rafti och farJ_or utny ttjas , föru tsatt att de
att kun na taga omb ord
g~, .stabrla och i övri gt anor dnn de för
Tran spor tfärj orna mås te
sa ttmg a f_ordon, som de t här g~illcr.
na angö ra strä nder och
vara r_elatrvt grun dgåe nde för att kun
De mås te vara Hitt man övtaga s1g fram i grun da farv atten .
farle der. Dess a önsk r~radc och med giva tr:mspor t i trån ga
tivt lite t farty g. A andvar(~a cgen sk :1per fram tvin ga ett r ela
äro .sjöv ärcli aa och h av·:t
ra s1clan ~ir det önsk värt att färjo rna
anla l ford on t>samt pe 1:so'möj ligh et att taga omb ord ett s tort
tala för ett farty g med et t
nal och mate riel, vilk a egen skap er
mell an dess a fonl rin•r ar
beolycla nde tonn age. En avvä gnin g
"'
mas te därf ör göra s.
mat erie l välje s kust ar. ~åsom ~ype~empel på sjöt rans port
Färj an ansl uter sig
~rllenet s artll lent rans port färja »Lok e >> .
till en land sväg sfär ja av t>uäna"'se tv]~
J
l kon stru ktio n delv is
·
me l T er .s1g
en s[tda n. Lan dsvä gs från
ljer
deta
ga
ntli
v~:e
i
~~_J
s
r·-~
kild a färjl ägen , där foralJa n ar bygg d for att angö ra särs
och i land . Den är dårdone n bekv ämt kun na köra s omb ord
o
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för i regel försedel med propell er i såväl förstäv som akterstä v.
En sådan färja är icke använd bar, annat än då färjläge n finnas till buds. För militära ändamå l är en .sådan färjas användba rhet följaktl igen ytterst bcgdin sad. En artilleri transportfär ja måste kunna Jastas och urlastas vid kajer och bryggo r
med skilda höjder över vatteny tan samt vid ,s trand. Detta
uteslute r systeme t med propell er i båda stäva1·na. ArtiUeritranspo rtfärjan Lokc har därför båda propell rarna placera de
i akterstä ven. Färjans manövr ering sker från styrhyt ten och
skötes av en man. Till underlä ttande av manövr eringen äro
propell rarna utrusta de med ställbar a blad.
Fordon en uppstäl las midske pps på däck, där de kunna
klotsas och surras. Den förliga delen av däcket är höj- och
sänkba r för alt kunna avpassa s efter olika kajhöjd er. När
färjan är förtöjd, sänkes däcket så aU dess förligas te, något
utskjut ande del vibr på kajkant en, för så vitt den icke befinner sig i sill underst a läge, då den vilar på färjans skrov.
I den ulskjut ande delen fästas l::mdgån garna. Dessa kunna,
då {\C icke använd as, antinge n tagas bort och förvara s på
däck ellc1' med hjälp av en talja lyftas till ungefär lodrät ,s tällning, varifrån de sedr: n kunna fälla,s ned mot kaj eller strand.
Ä ven i akterstä ven finnes möjligh et att anbring a landgån gar.
Denna del av däcket är dock icke höj- och sänkba r.
På färjan kan samtidi gt ombord lagas 3-4 tyngre fordon.
Djupgä cnde med last 2 m (med starkt sluttand e förstäv i undervatt enskrop pcn). Längd 28 m. Bredd 8 m. Fart 10 knop .

B.

Eldled ningsm ateriel m m.

För kustarti lleriets rörliga batterie r kan i princip utnyttjas samma eldledn ingsma teriel som vid de fast uppstäl lda batterierna . Ifråga om detaljer förekom ma dock vissa 6kiljaktigheter , betinga de av fordran på möjligh et att uppstäl la instrumen ten på olika platser samt att kunna transpo rtera desamma på elt lämplig t sätt även på dåliga vägar och i terräng .
Nämnd a materiel måste i stor ulsträck ning vara bärbar för

kunna uppstäl las på platser, dit man icke kan taga sig
från vare sig med fordon ellre med båt. Särskil d hänsyn till
materie lens vi kt och dess nedbrin gande .så långt detta är möjligt måste därför tagas i en omfattn ing, som ick~ ar erforderlig ifrftga om den fast uppstäl lda materie len. Materie len
eller dess förvarin gslådor m fls te också kunna tåla dc påfrestningar, som äro förknip pade med transpo rter. Kravet på hållfasthet m ed yttre påfresl ningar medför sålunda , att fordran
på Yiktcns ncdhrin g:mde mås te modifie ra s.
Av lägebes tämning sinstrum enten är lodbasm~Uarcn, som
är kon struera d för :1ppstäl lning på viss höjd över vatteny tan
icke lämpad för rörliga förhålla nd en. Eljest kunna dc vid
fast sjöfron tsartille ri förekom mande instrum enten använd as
även vid rörliga förband . Kortbas instrum entering kan .s ålPnda utnyttja s på stora och medcbt ora avstånd och inbasinstrum ent av olika slag på k ortare mätavs tånd. Intet teknisk t
hinder syne.~ heller föreligg a fi.'•r alt utnyttja ER-anl äggning
för terresle r lägeb estämn ing vid rörliga förband fö1· att möjliggöra bekämp ning mccl reglera d eld även under dåliga siktförhålla nden. Inslrum cnlets utnytlja nde uneler rörliga förhålland en k6ivcr vis.serligcn relativt omfatta nde rekogno sceringar och teknisk skolnin g hos den persona l, som handha ver
densam ma bl a för att i olika ställnin gar bestäm ma lämplig a
filter för att bortlag a av lerding en och omgivn ingen orsakad e
störning ar, men den utöknin g av verknin gsförm ågan hos artilleriet , som instrum entet skapar, synes man icke böra frånsäga s ig. Möjligt är även att en ER-anlä ggning, sedan elensamma ytterlig are fulländ ats i teknisk t h ~insccnde, förmår alt
helt en,ätta de optiska instrum enten eller i varj e fall korlbasimlr umcn tcringcn och därigen om förenkl a Higebes!ämning sproblc men.
Au spialsin strumen ten haYa korrekt örerna måst ~öras
lättare och mindre skrymm ande. Samma är förhålla ndet med
skjutb ord c t, som dels är av betydlig t kl enare konstru ktion ,
dels omfatta r blott en sektor med 180° vinkel i ställe t för
en hel cirkulä r skiva. I viss utsträck ning hur skju lborde t iiven
~ttt

31

30
ersalts av en parallaxräl~nare, m ed vilken m an p å m ekanisk
väg räknar ut geodetisk t avstånd och bäring från batterip unkten till målet m ed m~i.tstationens molsv arande yärden såsom
ing ång svä rden i s tälle t för alt såsom vid skjutbor d et grafiskt
k onstruer a de m. Parallax rii.knare n är mindre skrymm ande
och kräver mindre person al för sitt betjän ande.
Försök pågå även med konstruk tion :w elt för terTesler
skjutnin g avsett cen tr alinstrum ent Några praktisk a för sök
med sis tnä mnda instrume nt ha dock veterli gen icke ägt r um.
För fast u ppställt sjöfront sar tilleri kunna erforder liga
geodetisk a mätning ar för ko or dinatbes lämning och u träkning
nv orienteri ngsvitl'll cn för olika eldlednin gsinstru ment Yerkställas en gång för alla i samband med batteriet s uppställn ing.
S:1 är icke förhållan det Yid de rörliga förbande n. Vid dessa
m~tsle erfon1er liga miitning ar utföras och värden fastställa s för
YlUjc ny slridssiä llning, där förbande t gruppera .s. Viss härför erforder lig f'ältmiitm ateriel måste sålunda vi'l dessa enheter tillkomm a. Tillgång en Lill i1nclaml1lscnliga eldlednin gskartqr medgive r emellert id att fältmätning~.arbet~ma kunna
krafligt begTiinsas.
För överbrin gande av föl' stridsver ksamhet en nödvånd iga
meddela nden av ~·.kilda slag må~tc ett rchliYt omfattan de förbindelsc nä t .stå Lill dispositi on. Vi el fast uppställ t artilleri kan
itYen förbincle lseniilet givas en viss pcnnane ns, under det all
detsamm a vid rörliga förband måste hemtaga s och utbyggas
vid varje ~:ti'Jlningsväxling. Förbincl elscmate rielen nigöres av
tråd- och radioma teriel m. m. För trådnäte ts utbyggn ad kräyes tillgång bl a till ka:b d och linj ebyggna dsmateri el för hyggande av såvill fälllinjer som sjölinjer ävensom telefonap parater och växlar, vilka senare måste vara a\· ett fältmäss igt
utförand e.
Radioma terielen mås te ~i.ga sådana prestand a, att förbindelser kunna upprällh ållas dels i ställning mellan förbande ns
olika unelerav delninga r och organ, dels under m a rsch mellan
skilda marschg rupper, dels slutligen även till högre chef. R adiomaler ielen måste vara bärbar och :w elt fältmäss igt utfö-

rancl e. Radioför bindel se måste kunna ernås och upprätth ållas
i olika slag av terräng.
Förutom ovan särskilt omförm äld m ateriel erfordra s en
mängel materiel för underhå llstjänst m m inom. de rörliga förbanden. Som nllmänfo rclrnn på nämnda ma teriel m åste uppställa s krave t på fältmäss ighet, el v s oömhet, ändamål senlig het, m ots tåndsför måga mot ytlre åverk an och mot väder och
vind samt ringa vikt och volym.

Västkustens sjöförsvar 1939 -1945~:;).
Av ledamot en Biörklun d.

Västkust ens sjöförsv ar har uneler krigsåre n visserlig en
icke blivit satt pft det hårdaste provet: aktiv sjökrigfö ring, meu
det har sbndigt varit berett för detta prov och samtidig t fyllt
sin a uppgifte r i neulrali letsförsv aret. Befälels strävan har här vid varit atl hålla personal ens nncla och materiel ens effektivi tet uppe på ett sådant sätt, alt marinen s stridskra fter vid en
fientlig kupp mot vår land snabbt och verksam t kunde slå tillbaka eller i varje fall fördröja anfallet, till dess att en .större
kraftsam ling mot inkräkta ren hunne åvägabri ngas. Denna
fordran har av personal en av alla grader och av alla dc
kategori er, vilka ingå i Västkust ens marindi strikt, insetts såsom Yarancle nödviind ig och ofrånkom lig. De t är m ed er*) 1\tfcd vederbörl igt tillstånd återgivet ur tidskriHe n ))GötelJorgs
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kännan de och tack samhet, som vi nu kunna blicka tillbaka
på den p cr,sonlig a insats, vilken gjorts under krigsår en av
svenska örlogsm atroser och svenska kustarti llerister i samarb ete m ed förband ur armen och flygvap net.
en orgaV~istkustcns marind istrikt har under krig et varit
»a rmeen
som.
ordning
storleks
samma
nisation av ungefär
fördeln ing».
Högre slahcr, västkus teskade rn ( »Götebo rgseska dern »),
kustarli lleriför svaret, örlogss tationen , örlogsv arvet, sjövärn skåren, kustbev akninge n , marine ns krigspo lis , med marine n
samver kande arme- och flygförb and, Götebor gs skärgår ds
lottaför bund med Götebor gs och Marstra nds marinlo ttakåre r
samt h emvärn , men även länssty relserna i Götebor g och Halms tad, lotsväse n de, hamnm yndigh eter, tullväse ndc, polisvä sende
m fl statliga och andra organ hava alla sin andel i det arbetsresultat som ernåtts.
Tacksa mt m ~t erinras om den omtänk sam.het för marine ns
persona ls bästa, som visats under krigsår en av Götebor gs marinlotla kår bl a genom inrättan det av marinh emmet, av Göteborgs Kvinno fö·r buncl för Sverige s sjöföTSvar, av Förenin gen
Soldate rnas Vänner å Nya Vanet genom byggan det av Örlogshemme t, av Götebo rgsrede rier och skeppsb yggnad sverkst äder
samt av Kronpr insessa ns gåvoko mmitte i Götebor g.
Ser man tillbaka på dc intressa ntare tilldrag elser, som
präglat vårt sjöförsv ar på västkus ten uneler krigsåre n, framstå r
det i relief, huruso m sjöförsv aret enligt sakens natur har bliYit direkt inmäng t i utrikes- och handels politisk a kriser under
de spänna nde krigsåre n, allt i enlighe t med de av den ,svenska
regerin gen bcst~imda reglern a för vårt lands förhålla nde till
främmn ndc makter.
Då i oktober 1939 fö.r hållancl et mellan Finland och Sovjet
blev alltmer a spänt, avgingo från västkus ten tvenne jagare och
en elivision ubåtar, vilka tillhörd e kustflo ttan men som haft
sin verksam het förlagd till västkus ten.
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ÖsterVinlerk riget i Finland skärpte ju kraftigt: läget
s jön, och en rad [t tgiirdcr vicltogos för att höja elen svenska

1~rig~bercdskapcn.

.....Marinm yncligh elerna iland fullsltin digade sina planer :för
SJ.Oforsva~·.et samt ~~r s jötrafik en och dess skydd, utvidga de förJJmdels evasenc lct for att medgiv a en ordnad bcfälsfö rincr utJJyggde kustarti lleriet för a tt bättre molsva ra modern a "';uav
samt anskaff ad.e h~ftvärn och vidtoga andra lämplig a d ispositioner mot luftanfa ll. Uneler tiden verkstä llde västkus leska·dern patrulle ring i svenska farvatte n samt mincles armerin n· och
utläggn ing av vissa försvar smincri ngar. Örlog,s fartyge n ~wm
p letterad es med ett mycket stort antal mobilis erade fiskefar ty.~ och öv~iga smärre fartyg, som kunde fylla uppgift erna betraffan~l~ ~tllsyn över territor ial vattnet, men som tyvärr sakI:adc mtli La r kraft a lt ingripa , därest strid skulle uppstå. Minfaran orsakad e, alt de större fartyge n efterha nd försågo s med
s k skyddss vep. Marina hindera nordnin gar i skärgår den tillk?mmo och lätlade på sätt och vis de rent lokala försvar supp~.~fterna, men antalet örlogsfa rtyg, som hade tillräck lig fart
Jor att kunna avvisa dc tyska jagarna s ofta närgån gna uppträ<lande mot handels fartyg pft svenskt vatten, var otillräc kligt.
Den 8 april 1940 igångsa tte Tysklan d sin hänsyn slösa
~upp mot Norge och Danma rk. Dessför innan hade emeller ·hd ålsl~illiga upplysn ingar inlupit om. en betydan de tysk koncentrall on av transpo rtfartyg till tyska Östersj ökusten s hamnar och från svensk sida hade man anledni ng att genomt änka,
huru man bäst hordc gardera sig m.ot en tysk kupp.
Den 8 april hade också till Västkus tens marind istrikt ingått upplysn ing om lägets allvar, varför beredsk apen skärpte s.
En tysk transpo rtflotta meddel ades senare befinna sin i Kattegatt på nordgtt ende, varför jagare utsände s för pa~rullcrino·
utanför Götebor gs södra skärgår d, varjäm te samtlin· a rustad~
fartyg klargjo rdes och inlogo vissa utgångs lägen i s~ärgårdcn.
s:mi~1a kväll tillrådd es genom marind istrikte t handel sfartyg
Pa vaslku sten alt icke utlöpa ur hamn.
Tidsleri/ t i Sjöväsen det.
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Redan från början av Hl-:1:0 hade eskadern verkslänt daglig eskm·ttjänst för ~jöfarten; men denna splittrande tjänst upphörde från den 9 april. I stället utlades ytterligare m.ineringar,
bevakningen skärptes och sjöfartskontrollen utvidgades, varjämte hotet mot våra västkuslhmnnar orsakade, att vissa ham.nar stängdes. Tvenne jagare från Östersjön förstärkte nu
västkustförsvaret för att förhindra eller försvåra, att svenskt
vatten utnyttjades illegalt av tyskarna. Under följande tid var
fyrbelysningen på västkusten i huvudsak släckt.
Den tyska Skagerackspärren, utlagd på våren samma år,
hade orsakat att hela vår .sjöfart västerut avstannat. Anhopningen av hande1sfartyg till Göteborg framtvingade snart en
viss decentralisering eller s k evakuering till spridda ankarplatser.
En anmärkningsvärd händelse timade i augusti-september, då en svensk hjälpkryssare och jagare mötte motortanken
Sveadrott i Nordsjön och konvojerade den hem till Göteborg.
Detta blev den enda, verkliga konvojen på västkusten under
krigsåren.
Under senare hälften av maj hade förekommit en spänningsperiod, som visade tendens alt bliva permanent. Den
ovissa situationen i Nordsjön fick i juni ett tillfälligt utbrott,
då de svenska jagarna Puke, Psilanclcr, Romulus och Remus,
vilka inköpts i Italien och färdades hem via Färöarne, i Thor;shavn blevo utsatta för en kupp från brittisk sida och tillfälligt
avhändes oss med stöd av den gammaldags Augarierätten (krigförandes rätt att rekvirera neutral egendom). Affären ulklarades dess bättre genom diplomatiska förhandlingar.
Tysklands ockupation av Norge och inm.arsch i Danmark
hade emellertid radikalt ändrat villkoren för en fri trafik genom
Öresund, Skagerack och Kattegatt och härtill kommo även
tyska minspärrningar inom stora områden av det s k Västerhavet, vilket väsentligt inskränkte vår västkusteskaders rörelsefrihet och möjlighet att ordna verklighetstrogna övningar
till sjöss.
Sjötrafiken i Västerhavet måste sedan april 1940 även

taga hänsyn därtill, att brittiska amiralitetet förklarade Slmgerack, Kaltegatt och Öresund för riskfyllda områden för sjöfarten samt lät Yerkställa flygraider fram över Kattegalt för
att uppfånga tyska tran sporter till Norge. Även brittiska ub~t
tar kommo längre fram. till nnvändn ing i dessa flygövervakade
.
och mininfekterade farvatten.
1940 kännetecknades på vår västkust i övrigt av en stor
mängd drivande minor, vilka gåvo västkusteskaderns lätta
förh and ett hårt arbete, tyska överflygningar, som fordrade
sl~ärpt ~uflbevakning (varvid en del flygplan genom beskjutnmg tvmgades ned), fortsatt stöd åt sjöfarten samt övninaar
~ör stridsberedskapens höjande. Någon utvidgning ske~de
aven av kustartilleriförsvare l, var jämte Göteborgs örloasvarv
0
i viss ulsträckning moderniserades.
En del av de norska fartyg, ,som lågo i svenslut hamnar,
ha~ e l~.n~ler år 1940 övertagits av svenska staten, en del lö:pte
ut I hoqan av 1941 och lyckades uppn~t brittisk hamn n1:en
fjor ton dylika fartyg lågo kvar detta år, och de flesta av dem
hade nu samlats i Göteborgs .skärgård. Från tysk sich hota de
man med att avbryta den sparsamma »Göteborostrafik ,, som
förefanns, om dessa fartyg medgåvas avgå. :1\f~cl kännedom
om ty.skarnas metoder och övermod kunde ett elylikt »avbrytande » lii.tt få våldsam k ar aktär. Lätta tyska stridskrafter
upprätthöllo ocks~\ tidvis bevakning till sjöss utanför Göteborgs
skärgård.
Om å andra sidan fartyg en ej tilli.itos avgå, skulle encrelso
. .
..
mannen 1 sm tur sannolik t förbjuda »G öteborgstrafike1u, vilken i förbigående sagt i maj månad upphört för en tid fnnnåt
I
~ ~r av tysk utvidgning av blockadområdet runt England.
Juh 1941 kom frågan om de norska fartygen i ett nytt läge
att brittiska regeringen enligt avtal med norska re"'egenom
o
.
r_m gen för egen räkning befraktat elva av dc norska fartygen
hll vilka även uttagits engelska befälhavare.
Krig.sutbrollet mellan Tyskland och Sovjetunionen under
sommaren 1941 föranledde förnyad eskortering, ökad bevak-
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ning samt tillsyn av Göteborgs och Ly sekils skärgårdar, där
tyska smClf::nLyg visat närgången nyfikenhet.
I o ktober 1941 aktual iserades ~Her frågan om dc 'morska »
fartygen, varefter följde e tt långvarigt domstolsförfarande, som
ligger helt utom ramen för denna sjömilitära artikel. Fartygen
voro tidvi s belagda m ed kvarstad, mot vilk et brilliska r egeringen protesterade.
I slutet av janu ari 1942 fö-rekom en tillfällig period av
förnyad spänning, som i feb ruari utlöste .sig i en allmän höjning av beredskapen. Et t h ot fr ån tysk sid a b efarades och
säker t är, a tt den tysk a krigsledningen var mycket uppbrag t
över att sven ska r egeringen i februar i hävt k varstaden för dc
nors k a far tygen. Den 20 febr u ari vän tade m an ett' tyskt anfall och den militära b eredskapen i vår t land höjdes. Sär skild
tillsyn erfordrades givetvis för de norsk a fartyg en, vilk a erhöllo passersedlar genom marindistriktets försorg samt ulldarentdes och tu llvisitcrades. För fartygens utlöpande gällde
vissa regler, och utlöp:mclet skulle på svenskt te!Titorialvatten
skyeldas av marindi.stTiktets sjöstridskrafter. Den 3 1 mars
på natlen avgingo tio fartyg, av vilka dock ,,Dicto » och '' Lionel» återvände till Göteborg . Tre av far tygen sänktes av
tyskarnc, tre undandroga sig uppbr ingning genom aU de siinktes av egna besättninga r; endast två fartyg ankomn'lo h elhräg·da till engelsk h amn. Enligt av elen brittiske fö r etagsledaren
till marindistriktschefen länmad uppgift var ullöpandet ba..serat på ett från England erh ålle t radiomeddelande, att ett dimbälte b eräknades inträffa å västkusten vid den tid, lill vilken
avgången bestämts. N u inträffade dimbältet där först 2 a 3
Limmar senare m ed nyss nämnt r esultat. Della över ensstämde i det närmaste med den uppfallning m arindistriktsch efen
hade om. möjlighelerna för företa gels lyckliga genomför ande,
vilken uppfattning han meddelat ledaren före utbrytningen,
nämligen alt endast omkring 50 % av far tygen torde kunna

klara sig.
Från s[tväl tysk som brittisk sida fick svenska regeringen

moltaga protester, inn ebärande att m o tpar ten gynnats! Justilickanslern sän des till Göteborg att verkställa undersöknin-" hos
dåvaran~e 1narindistriktschefen, viceamiralen Åkermark~ och
b esk yllnmgarna mot de svenska myndigheterna kunde helt
ti~lbakavisas av svenska regeringen. De båda far tyg, som återvant, upplades därefter på engelskt för slag i Göteborg. Västkus teskadc_rns speci:lla neutralitetsuppgift under denna spännande penod Ynr tillsvidare fylld, och eskadern kunde mer
odelat återgå till sin a ordinarie uppgifter: minförstöring, övervakande av svensk t vallen , eskorttjiinst åt sjöfarten, b edrivandc av övningar för stridsberedskapen s höj tmde 111 m.
På hösten 1942 aktualiserades åter frågan om dc två
)) n or:slUL » fartygens öde i .samband med svenska förhandlingar
om Import västerifrån. En ligt utrikesdepartementets vita bok
där denna sak utförligt behandlas, var svenska rege rino·en ~
n~ed hänsyn till vad som förekommit vid utbrytningsf;rsöket
" A" v e n V l'd ( l'1p1oavcra
icke. villi<>·o alt låta< f'trly"nll
varen
o<.
<
o'
<
... . 1942
m~ II.ska f?rh::t~'ldlmgar i vVa shing~on avvisa des ullöpamlct bcstamt. S1tualwnen blev än mera spännande, då i december
1942 brittiska regeringen sänt speciella för h andla r e till Sverige, vilka hotade mecl att brittiska och amerikanska re"erin"o
o
•t
f" f
1
t rna_ or ramLic en skulle vägra a lla licenser fö r export till
S_venge ~v varor västerifrån, varjämte klarlades alt oljekontmgentermg samt baskvoter för importen voro beroende aY att
d~- omnämnda. farly~en utk1arerades. Svenska regeringen uppstaBele dock fy r a v1llkor för en sådan utklarering·· och intill
d ess regermgens beslut ändrats , hade krio-.smakten order att
detta år
förhindra fartyg ens utlöpa nde. December
där:för präglad av s tändig beredsk ap för väs tkus teskadern i
enlighet m ed regeringens order. Dc marina befLilhava ma ha~e a ll a telefonptLssning även natlct.icl . För dem, som. vid denna
hd h ade ansvare t för de sjömilitära å tgi:irderna på västkusten,
var ~et givetvis en plikt att genomd riva respek t för svenska
rcogcrmgens b eslut; bekymmersamt var dock härvid att för ~1all an~~n~ lät ~ l~ a.de l~unnat . ~rsaka a ll t annat än önskvärda
wmphl\.atwncr 1 utnkcspoht1.skt avseende. Med oförställd
o

o

'

:n~mad

~ar
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budglädje motto gs därför slutlig en i mitten av janua ri 1943
faratt
n,
därhä
unkt
ståndp
skape t, att regeri ngen ä ndrat sin
andrn
å
rde
medfö
et
tygen ifråga fingo avgå. Det ändra de beslut
gen » UV
sidan elen väntad e konse kvens en, att tyska marin lednin
ytterli militä ra opera tiva skäl» icke kunde medgi va lejd för
gare svensk a fartyg ut genom Skage racksp ärren.
ÖY19±2 känne teckna des inom Västk ustens marin distrik t i
ökade
något
den
inom
rigt av elt intens ivt utbild ning:s arbcte
er stängeskad ern (bl a krig.sm insvep ningss kola), vissa farleel
särski lda
des och andra - mera lättb cvaka de - öppna des,
yndigh e>> neutrali1 etsled en uppto gas i samve rkan med loLsm
tillkom ar
yr
radiof
vissa
ades,
t erna, radios tation snätet utvidg
hmnn r,
platse
a
viktig
iga
mo, luftvä rnet förstä rktes på fttskill
t med
arbete
,
trades
hindre n och övriga farled shinde r förbät
s med
pådrev
bomb fria skydd srum vid marin a anstal ter iland
framg ång och en sjövär nsflot tilj å Väner n uppsa ttes .
Nya Varve ts försva r åt landsi dan samt mot fallsk ärmsden och
anfall blev förem ål för planlä ggnin g och anslag säskan
nisatio n
tsorga
distrik
marin
från den l juli detta ~tr trädde ny
vapen ens
marin
i kraft, som förmi nskad e dualis men mellan
ll
bortfö
d
slag: flottan och kustar tillerie t. I samba nd härme
benäm det gamla begrep pet »Alfsb orgs fästni ng » och införd es
sstatio n »
ningen »Göteb orgs kusiar tillcrif örsvar ». En »Örlog
uppsa ttes vid Nya Varve l.
Marin lottain stituti onens verksa mhet aktive rades genom
en fastar e organi sa lion.
sjöI slutet av år 1942 inrätta des vid marin clistri ktet ett
a hanfartsk ontor för utläm ning av kursan visnin gar till svensk
ans
lsflott
hande
a
svensk
den
delsfa rtyg. All samve rkan med
.sätt.
ria
formf
och
styran de organ ägde nun på det mest intima
ndiga
Det genlJcnsa.mma målet - Sverig es försee nde med nödvä
förnöd enhe ter - samm ansve tsade alla.
av
Såsom av det föreg[ wnde framg~ttt, inträd de i början
en
fartyg
fande
beträf
loppet
1943 en ny fas av hände lseför
verkli g»Diclo» och >>Lionch, då dessa ägde utlöpa , medan i

Marin beten en avfärd från svensk kust icke kom till stånd.
för att
r
distrik te t och eskad ern måste ofta vidtag a dispos itione
men
- liksom föregå ende å r - trygga ett dylikt utlöpa nde,
brittis ka
av flera orsake r inställ d es avfärd en gång på gång, tills
uppville
mars
av
slutet
i
den
regeri ngen medde lade, alt
brite,
mindr
att
g
ättnin
lägga fartyg en i Göteb org uneler föruts
från
er
kullag
tiska, snabb gåend e farlyg finge avhäm ta ett parti
de »norsk a» fartyg en.
l»
En förkla ring från britlis k sida att »Dicto» och »Lione
ka
brittis
vilken
r,
oktobe
1-15
ej komm e att utlöpa före den
till reför kl a ring finge medde las tyskar ne, hade w1cler ticlen
kunde
ånyo
n»
.sulta t, att den inhibe rade »Göte borgst rafike
er
oktob
av
återup plagas . På ovann ämnd a sätt kom i slutet
vilken
den inlres santa, engels ka ,,Lyse kilstra fikcn» till stånd,
derns
under lång tid kom att öva inflyt ande på västku steska
r.
tgärde
rörels er och bereds kapså
Förvå ren 1943 känne leckna des i övrigt av intens iv utbild
ningsv erks amhet ombo rd och iland.
unI april inträf fade den smärt samm a Ulven katast rofen
långder en av eskad erchef en ordna d operat iv övning . En
befint
var
n
orsake
att
visat,
har
ning
varig krigsr ättsun dersök
rad
förank
djup,
ande
betyd
lighet en av en 1ysk ubåtsm ina på
gits
inne på svensk t vatten . Minsv epning hade tidiga re företa
utan
mma
i n eutral itetsle den vid Pölsan och även utanfö r densa
ntt minor påträf fats.
åter
Förny ad kontro llsvep ning a v svensk t vatten måste
dessvoro
inorna
Drivm
.
räckte
igångs åtlas så l[mgt krafte rna
Enutom talrika och ibland inrapp ortera des 30-40 per dygn.
av
llen
kontro
bart under februa ri forstö rdes 236 st. Även
kaätte
tyska hande lsfarty g, som rätt livJi,g t trafik erade Trollh
nal och Väner n, krävd e skärp t uppm ärksam het.
Den brittis ka Lysek ilstraf iken pågick stötvis , med ökad
re och
takt från oktob er månad , då höstnä tterna blevo mörka
g
lfarty
patrul
tyska
under lättad e att komm a undan förföl jande
till sjöss.
farDenna trafik s organ isation och b estänu nclser na för
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tygens uppträdand e v oro, s~l!som tidigare framgått a v pressuppgifter, i detalj reglerade av utrikesdepa r temen tet och marinledninge n. Rätt ofta begärde man från brittisk sida lättnader samt ökad frihet i trafiken, och sådana lätlnader kunde
också i dc flesta fall beviljas. Ett direkt samarbete m.cd brit1iska generalk onsu lale t i Göteborg samt speciella engelska representante r hörde under denna tid till den dagliga rutinen.
Man måste beundra det mod och den dådkraftiga anda ,
som behicirskade befäl och bc.sät tningar på dessa föga sjödugliga
och beboeliga, svagt armerade och bräckliga farkoster. Här
kan man tala om. att verkliga sjömannabr agder ofta ulförcl e,s
i det tysta!
Strider mellan brittiska och tyska stridskrafte r, särskilt
nattetid men tivcn under dager, voro .ständiga företeelser strax
utanför svenskt farvatten. Ä ven en deltyska flygplan avvisades.
I slutet av juli ökades spänningen och därmed iivcn den
svenska beredskape n. Uppsägning en av transitering söverens kommelsen med Tyskland var CI·.sakcn härtill.
Det mest obehagliga m ed dc tyska konvojerna var ur vår
synpunkt givetvis det faktum, att dessa konvojer vidmakthöl lo
ett osäkerhetsm oment, Ly allenast genom en kursändring in
mot svensk hamn kunde en kupp mot oss snabbt företagas.
Den 29 juli höjdes beredskape n avsevärt. Marindistri ktets permissionsför hållanden rönte ett betydande inflytande härav.
I augusti besköto tyska fartyg vid Hirshals (bortom Skagen) svenska fiskare. Risken för svensk patrullering till sjöss
nattetid framgår av den vådabeskju tning, för vilken en svensk
torpedbåt blev utsatt från ett tyskt handelsfart ygs sida utanför
Klåback. S lämningen till sjöss var s a s »irriterad >>.
I slutet av augusti, .sedan Tyskland upprätlat militäreliktatur i Danmark, förmodades flyktingströ mmen kom.ma att
ökas, och man beredde sig att avvisa tyska fartyg, .som eventuellt förföljde danska fartyg in på svenskt vatten. Inga danska
örlogsfartyg , men väl flyktingbåt ar i mängel anlände dock till
västkuslham narna.
En större kTigsövning på hösten innefattade -

liksom

för egående å r - bl a även övning i avslåendc t av större landstigningsföreta<g samt mindre kuppföretag från tysk sida.
I oktober hade den nya Malösundsle clen till Uddevalla
öppnats för sjötrafik, vilket orsakade behov av ökad sjöfartskontroll. En utvidgning av samövninga rna mellan Västkusteskaderns och kustartilleri försvarets enheter är vidare alt nämn a från detta års slut. Det må tilläggas, att spänningen i början av augusti givit med sig Tedan från denna månads slut
och att i september vis,sa avrustninga t- kunde ske.
194-4- skulle komma alt i m.ycket likna de närmast föregående åren, varför redan ovannämnd a sakförhålla nden icke
här vidare upprepas.
Eskorten av lejdfartyg mellan Göteborg och norska gränsen var en särskilt ofta förekomma nde uppgift, liksom skydd
åt elen engelska Lysekilslraf iken. Under detta år förekom
även emellanåt eskortering av Röda-Kors- fartyg t'ill och från
Göteborg.
De engelska anfallen mot de till sjöss framgående tyska
konvojerna intensifiera des tidvis, varjämte engelska flygplans
minfällning i Kattegalt tilltog.
I slutet av mars hade läget skärpts och meddelades från
chefen för marinen, att anfallsföret ag mot svenskt område icke
vore osannolika, Yarför beredskape n ökades och ett antal
hamnspärra r utlades.
Västku steskadern hade nu fått vissa för.stärkning rn·. Spaning till sjöss, skärpt luftbevakni ng, kontrollsve pning av farleder samt minsvepnin g av Hallandsku sten uLfördes även. Marindistriktet s olika chefe-r instruerade s om läget och allt klargjordes för eventuella krigsoperati oner.
Den 6 juni hade de allierade börjat sin landstigning i Normandie och marindistri ktschefen fick order att varna fiskare
för möjligen förestående operationer mot Danmark. Såclana
företag mot Norge ansågos icke heller u teslutna. En ytterligare förstärknin g av västkustesk adern kom dock ej till stånd.
I stället utlades enligt regeringens beslut ett tiotal svensk<l
mineringar i svenskt vatten mellan latituderna genom Nidingen
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och Hållö. Minutläggn ingen pågick flera veckor. Vissa fyrar
släcktes den 11 juni, en del farleder omlades och ökad svensk
patrullering företogs. Inlöpande till mellersta delen av västkusten kunde blott ske vid Hållö och Nidingen.
Delta var am åtg~irder, som avsåga att freda oss för att
främmande maleter ,skulle förlägga si.n a operationer till våra
farvatten. Genom mineringar na tvingades vidare den tyska
trafiken på Norge ut på internatione llt farvatten, och de upprepade brittiska anfallen mot denna trafik behövde alltså icke
föranleda risk fö1· brittiskt ingripande på svenskt vatten. Ett
sådant förhållande kunde endast vara till svensk och brittisk
fördel genom att konfliktanle dningar avlägsnades .
I september tydde inkomna upplysninga r på en viss avspänning, beredskape n i Sverige minskades och en del mineringar, vilka varit besvärande för våra fiskare, kunde upptagas samt vissa fiskefyrar inofficiellt tändas. Det är att märka
att under hela »mineringstiden>> hade från marindistri ktet utsänts konfidentie lla meddelande n om extra fiskeleder m n1
till fiskeriorgan isationerna föl' att i möjligaste mån motverka
mineringar nas intrång på fiskarenas lovliga och landsgagnel iga
verksamhet .
Mark- och luftförsvare t vid Nya Varvet hade detta år undergått en betydande förstärknin g och utvidgning. Aven rörliga kustartilleri batterier hade nu tillkommit. Taktiska kurser för kustartilleri - och sjöofficerar e till ernående av förbättrad samverkan vid krig hade givit goda resultat och samövningar', med arme- och flygförband hade bed.rivits i en utsträckning, som borde kunna säkra ett ändamålsen ligt samarbete
även vid strid.
Uneler år 1944 voro anordninga r klara på örlogsvarve t för
att basera nykomna torpedbåtar , ett nytt stabshus invigdes i
september och krigssjukvå rden omorganise rades.
Början av 191t5 känneteckn ades på västkusten av att den
tyska spärren i Siwgerack utvidgades, varom sjöfart och fiske
varnades genom marinens försorg, samt att vissa svenska mi-

neringar kunde upptagas för att giva det beträngda svenska
fisket ytterligare något ökad rörelsefrihe t.
Ett allt större antal no·r ska fartyg började nu att fly från
Norge till bohuslänsk a kusten, och det visade sig nödvändigt
att med hänsyn till flyktingströ mmen upprätta en speciell sjöfar ts. och båtkon troll vid Strumslad, allt i samråd med länsstyrelsen och dess lokala polismyndig heter. Förhålland ena i
Norge voro som bekant vid denna tid mycket labila, och stor
uppmärksa mhet måste ägnas möjligheten , att tysk militär i
allt större mängd kunde komma alt orsaka besvär i gränsomr ådena. Förberedels er för internering av dylik militärperso nal
träffades inom västkustom rådet. Det enda tyska örlogsfartyget, som ankom till västkusten, var en ubM, som inlöpte till
Göteborgs skärgård i -- efter strid till sjöss - skadat skick,
och vilken ubåt sjönk, seelan dess besätl'ning bärgats och omhändertagit s i samband med vapenstilles tåndet den 7 maj.
På allierad sida var man icke sen att tillgodogöra sig den
ändrade situationen i Skagcrack och Kattegatt, och redan den
S maj fick västkustesk adern i uppdrag att från trakten av
Marstrand eskortera en slyrka av engelska kryssare o~h jagare
genom de svenska minfälten till sjöss. Fartygen voro på väg
till Öresund och Köpenhamn fö1· att taga emot elen tyska kapitulationen . Upprepade eskorter av engelska krigsfartyg på
inväg i Östersjön och på utväg därifrån utfördes under följand e månader. Aven rätt stora brittiska konvojer med transportoch hjälpfartyg på väg mot Öresund hjälptes tillditta i våra
minfarliga kustområde n.
Ett omfattande arbete har nedlagts för att dirigera vår
sjöfart västerut i samarbete med allierade sjöfarlsorga n.
I enlighet med de bestämmels er för efterkrigsm insvepningen, som utfärdades av chefen för marinen den 9 maj, påbörjades omedelbart hemtagning en av vis,sa mineringar.
Vad den svenska mindesarme ringen angår, må tillfogas
att man inom Västkustens marindistri kt under krigsåren oskadliggjort 3.488 minor. Härvid hava ofta betydande brageler utför ts av våra s k ~mindöclar c».
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Minsvep ningen har under året glielit in i elt intern::rl ionellt
skede genom samverk an med dc allierade minsvep ningsor ganen i Köpenha mn. Uneler årets sista månader har <len d irekta svensk-n orsk-dan ska samverk an givit alllme ra påtaglig a
resultat. Delta ~i.r för oss mycket värdeful lt.
Inom. »Dc Förenad e i'l"ationcrna>>, där vårt land bör deltaga och göra sin insats i förtroen defull samverk an med alla
övriga stater, men alldeles särskilt med våra nordiska brödrafolk och de stormak ler, med vilka vi kunna ha andligt och
materiel lt utbyte, måste vårt l::tnd alltjämt vara berett att möta
de kriser, som säkeTlig en i framlide n icke helt kunna undvikas .
Måtte Västkust ens sjöförsva r, i intim ,s amverka n med våra flyg- och lantslrid skrafter, ä ven framdele s vara berelt att
bestå dc prov, vilka växlinga rna i världsläg et kunna påfordra [

"Blas gtv akt!"
o

•

Några. militärm usika.lls ka. funderin gar.

De hornsign aler, som av ålder reglera livet inom relinga rna på våra större örl ogsfarty g, i våra kaserner och inom
ans ta lter i land, ä ro förvisso så invanda och tradition styngda,
att det kan synas både onödigt och fönnälet att taga upp dem
till disku ssion.
När nu .så sker beträffa nde några av dem, är det i känslan aV' att även så till synes obetydli ga detal jer i den (d~gliga
rutinen som hornblå: sarnas prestatio ner i själva verk~t spela
en ej oväsentl ig roll och därför äro värda ett ögonblic ks uppmärk samhet också sedan »Fortsä tt! » förklinga L
Flot tans hornsign al »Giv akt!, är välbekan t för alla, som
tillhör vapnet. I notskrift t.cr den sig på följande ätt:
1

9

~,
=

Hur rc::1gerar nu fiollans folk för denna signal? Alla
intaga naturlig lvis enskild ställning ; den nyblivne jungman n en k anske först efter en knuff från sidokam rate n eller sedan e lt för si lnatione n lämpligt tillrop från närmast sl~tendc
över ordnade hjälpt honom på lraven; den djupt omusika liske
för vilken signalen verkar lika obekant
b efäl!sper sonen den femh u ndrade gången som första gången han hörde elen
efter alt viskning svis ha hört sig för hos någon med
b ä ttr e tonm inne bcgävad kamrat om »vad del där tutet betydde » ....
tYeMen dessa äro undanl::lb"·. För de flesta råder inn·en
"
välkänd.
k an om signalen s innebörd . Den är känd och
Ingen torde emellert id med bäsla vilja kunna kalla sign alen medrycl.:cmde. Det saknas något i tong[m3 arna; det
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är
f a ttas den snärt, som ligger i de t komm a ndoord , signale n
Är
en?
melodi
säger
vad
Ja,
?
avsedd aU ersätta . Varför
det inte närma s t »S träck upp Dig, m en sjunk omede lbart
ihop igen»? Se ski.sscn :

Låt signale n i stället se ut ungefä r så här och låt den
inte »pump as» fram, utan glä ttigt, snabbt och smatra nde
flyta i höjelen och stanna där!:

Innebö rden av denna .signal är en order att å tergå till
vad man höll på med innan >> Gi v akt! >> blåstes. Detta innelå t
bär inte m ed nödvä ndighe t >>Sj unk ihop igen! >> - men
Detta
!
för enkelh elens skull >> L ediga!,, vara vad som åsyflas
i
säger emelle rtid icke den enkla melodi en, som går uppåt
stället för nedåt. Lå t elen alltså röra sig andra vägen:

I skiss:

rl
I skiss:

//.

~•H
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Nu stanna r man kvar i uppslri :icknin gcn! Nu kan man
b okstav ligen tala om musike ns lyftand e inverk an även i någo t så enkelt som en hornsi gnal!

Och hur låter >> Fortsä tt!» som det blåses enligt nu gällandc reglem entaris ka föresk rifter?

t'% .r
I skiss:

l"

~

~,.+"'~ ~

Il

Nu hämta s man ned till jorden igen från de hö!jder, dit
i
givakts ignalen nyss fört en, och där man sedan dess stått
givakt!

Aven vid en så enkel rationa liserin g som den nu ifrågasatta kunna naturli gtvis speltek niska eller andra svårigh eter
visa sig förelig ga, vilka åstadk omma, att man inte utan vidare
kan genom föra densam ma. För lekma nnen förefal ler ·det
dock knapp ast troligt, att .så skulle vara förhåll andet. I varje
fall synes det förslag sställa ren uppenb art, att en hel del skulle
vara att vinna genom ett tillrätt alägga nde av dessa musika
vara
liska tjänste cletalje r; mer än vad man i förston e kan
benäge n att förestä lla sig.
HEm

Rättelse: I tabell på sidorn a 24-25 har för Landtr aktor och Teroch 80 : 1.
rän gdragbi l totala största utväxli ng angivit s till 129,5: 1
glastbiL
Dc ang ivna siJfrorn a skola g~illa Terräng dragbil resp . Terrän
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