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Kungl Örlogsmannasällskapets tävlings:: 

ämnen för år 1946. 

l. Atombombens inflytande på den marina krigföringen sär

skilt med hänsyn till .svenska förhållanden. 

2 . Hur bör allmänheten p å ett effektivare sätt än hittills bi

bringas kännedom om marinen? Plan för marinens upp

Jysni ngsverksamhet. 

.3. Synpunkter på reaktions- och raketdrivna vapen för nw.

rinen. 
4. Metoder f ör maskinsändning vid militär radiotrafik och 

möjligheterna att utny ttja dem inom den .svenska m arinen. 

5. Synpunkter p å utbildning av och arbetsuppgifter för den 

personal inom m arinen, som avses för intendenturtjänst. 

<6. T akti.ska tendenser inom sjökrigföringen m ed ledning a v 

hittills kända erfa renheter f r ån de t andra världskriget. 

7. De moderna motmedlens inf ly tande på svenska ubåtars 

utny ttjande och taktiska uppträdande under krig . 

8. Riktlinjer för torpedbåtsvapnets utnyttjande i vårt sjö·

försvar . 

9. Vilka krav stä ll er den moderna n attaktiken på .sjökrigs

m a terielen s ulformning och per son alens utb ildning ? 

1 0. Den m oderna överskeppningsmaterielen s inverkan p å d e 

sven ska sjös tridsk rafterna.s sammansättning och taktik vid 

avvärjande av över skeppningsför etag. 

11 . I vilka avseen elen k an tillkom sten av ER-anläggningar be

räkna s ko mma a tt föt~änclra sjötaktiken ? 

12. Vilka krav föreligga p å sjöartillerie Ls m a teriel och p erso

n alen s u tl)ildning fö r b eskjutning av m ål i land ? 

13. Det m oderna minvapn e ts infly tande p å sjökrigföringen . 

14. Vilka å tgär der bö ra vidtagas för att stimulera m an sk aps

rekry teringen vid flo ttan? 
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15. Möjligheterna ur utbildnings- och beredskaps,synpunkt 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 an

vändning i det svenska riksförsvaret 

19. Vilka föl'bättringar kunna tänkas ifråga om framdriv

ningsmaskiner på ,stridsfartyg? 

20. Principer för skyddskoppling av maskin- eller elektronn

läggningar på stridsfartyg och deras inverkan på plane

ringen. 

21. Synpunkter på en organisation för aU i krig möjliggöra 

reparation av krigsskador på örlogsfartyg, då onl!ständig

heterna 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 världs

kriget. 
24. Fritt val av ämne inom området för Kungl Örlogsmanna

sällskapets verksamhet. 
Tävlingsskrift bör, åtföljd av förseglad namnsedel uppta

gande författarens nanm och adress elle1· ock ett valspråk, va

ra 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 inläm

nad skrift vara av synnerligen utmärkt förtjänst, kan Säll

skapet besluta att tilldela författaren samma medalj i guld. 

Sällskapet har dessutom anslagit medel, att utdelas till pris

belönade författare, som enligt Sällskapets bedömande gjort 

sig därav förtjänta. 
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Tävingsskrift, som icke kan belönas med pris, men lik

väl anses förtjänt av Sällskapets erkännande, erhåller på hög
tidsdagen hedrande omnämnande. 

Skulle den förseglade sedel, vilken åtföljer skrift, som bli
vit pri,sbelönad eller erhållit hedrande omnämnande, endast 

innehålla valspråk, tillkännagives detta under första hälften 

av november månad i »Post- och Inrikes Tidningar» med an

hållan, 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 ar

tilleri givit sällskapet en expose över hl a arti llerimaterielen 

närmast med sikte på sjöartilleriet, som karakteri,seras av bå

de 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 om

råde. Även andra skäl tala härför. Föredraganden har för

denskull avstått från en sådan uppgift och i stället låtit denna 

framställning forma sig till en berättelse om rörligt kustar

tilleri, sådant det bör och kan ses under svenska Förutsätt

ningar. 
Innan ri1an emellertid närmare ingår på hithörande .spörs

mål, synes det vara av cU icke ringa intressC' att ur vissa syn

punkter, som hava sammanhang med det valda ämnet, gran

ska 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 .stora flertalet uppfattades såsom ganska 

tydlig och bestämd i sina drag, trots att kriget icke lämnat 

någo t avgörande .sYar på frågan om flygets möjligheter att 

genom en mera fri och självständig verksamhel påverka krigs

konsten i dess olika element. 
Huru olika är icke nu situationen cfler .slutet av detta 

sis ta världskrig. Flyget bröt stelheten i landkrigets l'ö·rsvars

syslem 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 
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smanmgom kombinationens verkningsmöjlighetcr, 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 kommo 

att kunna förliknas vid ett fjärrskjutande artilleri med möjlig

heter 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 världskri

get 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 san

nolikhet förutsättningarna för en språngartad uh,eckling, allt 

b!dragande till att öka ovissheten i fråga om framtidens krigs

konst. 
Ä ven 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 »vedergällnings

vapnen » 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 artille

ri 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 utlös

ning som sprängkraft, kan det tänkas en fruktansvärd h em

ortskrigföring genomförd på mycket stora avstånd. Själv

fallet 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 f6r

störelse, innan stannakten kunde ingripa hämmande eller stop

pande. 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 markstridskrafternas strid. 
Även den som räknar med att hemortsbekämpning 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 be

sittningstagande kan vara väsentligt lättare än territoriets sön

derbombning 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 be

sittningstagande av trupper oftast måste bliva det yttersta må

let för en anfallande och att följaktligen landstridskrafternas 

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 invasions

företag, som utförts under• detta sista krig, alldeles påtagligt 

byggt på att de landsatta stridskrafternas huvuddel och deras 

tunga materiel överförts på fartyg till urskeppningshamnarna. 

Jämför man omrfatlningen och tyngden av denna materiel med 

flygets transportmöjligheter, lärcr man vara berättigad att på

stå 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 

förbränningsmotorerna 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 för

flyta mellan försvarsreformer i detta land - är det fullt be-
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rättigat att utgå från att huvuddelen av de anfallande land

stridskrafterna åtminstone vid större förhållanden framföras 

sjöledes och att i varje fall den tunga materielen för de land

satta truppernas underhåll och strid kommer att föras över 

hamnar, antingen i land befintliga eller i samband med an

fallet utlagda transportabla dylika (Port Winston vid land

stigningen på franska kanalkusten juni 1944), resultat av gi

gantiska, fördröjande förarbeten. 
Av fundamental betydelse i detta sammanhang måste ock

s[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 land

och sjökrigföringen, lämpligen bör övertagas av något annat 

stridsmedel. Man tänker därvid måhända först på flyget, 

eftersom ett flygbombanfall till sina verkningar väl kan för

liknas 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 vä

sentligt högre eldberedskap än flyget. 
2) Artilleriet kan kontinuerligt uppehålla elden n1cot sam

ma mål under lång tid. Betydelsen härav kan måhända ge

nom 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 >> hand

gemäng.szon». 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 hög
re hastighet än flygbomben och fördenskull relativt sett un
der många omständigheter har en högre genomslagningsver
kan 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 näppe
ligen någon väsentlig ändring tänkas ske. Det sista världskri
get har ju också mitt under flygets starka utveckling på ett 
övertygande sätt understrukit artilleriets betydelse. 

Vad beträffar de reaktions- eller maskindrivna bomber
na, 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, möj
ligen 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 så
som sannolikt är, begynnelseimpulsen icke kan giva reaktions
projektilen mer än en relativt begränsad star thastigheL Ar
tilleri 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 be
hålla sin plats i krigskonsten även under de omvandlingar, som 
kunna vara att förvänta. 

Den föregående framställningen kan sammanfattas i föl
jande. 

l) Invasionen l:ommer Ined största ,sannolikhet att va
ra 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 land
ledes 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 samman
hang utsägas. En försvarad kust, då försvaret haft sin rygg
rad i ett efter förhållandena väl avvägt modernt kustartilleri, 
har alltid ansetts vara svår att invadera över sjön. Anled
ningen har varit och är alltjämt väsentligen förenad med den 
omständigheten, att försvaret hat att framvisa så s1nå och sår
bara mål i förhållande till dc relativt stora och sårbara sjö
mål, 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, efter
som 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 visade 
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sig, att det alls icke fanns. En närmare granskning av Jyl

lands »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 försvars

uppgiften rimlig omfattning, har det visat en anmärknings

värd grad av seghet och väl bestått sitt hårda prov (Corregi

clor, Cherbour-halvön, Walcheren, Björkö n1 fl). Något an

nat har ju ur tekni,ska .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 an

vändning 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 pre

steras. Alldeles särskilt lär väl detta gälla, när det är fråga 

om materiel, vars prestanda på grund av de taldiska önske

målens »Omättlighet» bliva pressade till det yttersta. Det rör

liga kustartilleriots pjäsmalcriel med en nödvändiglvis högt 

uppdriven ballistisk effekt och därav beroende rörlighetspro

blem 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 artilleri

pjäser 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 pre

stera ifråga om motoriserat artilleri utan att det hela ur prak

tiska transportsynpunkter blir för ohanterligt. Mod järnvägs

transporterat artilleri kunna dock gränserna sättas väsentligt 

högre. Det är emellertid tekniken, som sätter denna kaliber

gräns. Och under elensamma samla sig kalibrarna av prak

tiska skäl i de vanliga standardstorlekarna 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 för

denskull i alla hänseenden förutsättningslöst skulle göra exem

pelvis ·en pjäskonstruktion för en viss bestämd uppgift, skulle 

måhända man finna ett optimum i avseende å lämpliga egen

skaper vid en kaliber, som något avviker från stm1clardkalib

rarna. Av praktiska skäl .skulle .emellertid i så fall en jämk

ning göras, så att talserien icke utökades. 

Synpunkter av detta slag ha i detta sammanhang föran

lett 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 motori

serat artilleri. Järnvägsartilleriet har härvill tämligen själv

Jailet kunnat acceptera större tyngder och därför i huvudsak 

varit förb eh ållet för de allra grövsla kalibrarna. En ofrån-

komlig förutsältning för utnyttjande av ,sådant 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 sätt 

lösas. Även i vårt land har frågan om järnvägsarlilleri varit 

aktuell, eftersom vårt järnvägsnät i flera hänscenden fyller 
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den uppställda fordran. Sålunda utarbetades under senare de
len 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 be
gränsning till järnvägar icke gav säkerhet för att man 1alltid 
skulle komma fram, eftersom flygets bekämpning av hem
orten även kunde förväntas rikta sig mot järnvägarna såsom 
för krigföringen viktiga kommunikationsleder. Emellertid 
må,slc väl denna fråga numera .ses även ur andra synpunkter. 
Det är nämligen alldeles uppenba rt, alt kustartilleriets vidgade 
betydelse inom ramen av det samlade riksfö·rsvaret, medfört 
att frågan om ändrad användning även :w sådant artilleri, som 
man plägat betrakta såsom »fast», erhållit förnyad aktualitet. 
Del kan ,sålunda 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 grup
pering 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 ka
libergräns. Tydligt är emellertid att sådant artilleri i viss 

o f o man ar en annan karaktär än vanligt rörligt kustartilleri . 
Det har fördenskull icke medtagits i denna fran1ställning. 

I den följande fram.ställningen upptagas till närmare be-
handling. 

l ) PjäsmaterieL 
2) TransportmaterieL 
3) Eldledningsmateriel m m. 
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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 före
fintliga 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 Bo
forsprodukt, som till sin konstruktion i princip överensstäm
mer 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 ·emellertid kan utnyttjas jämväl 

för bekämpning av mål på sjön och på land. I eldläge är 
pjäsen uppställd i korsia vett, vi !k et medgiver sidriktning ho
risonten 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, för

sedd 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 fastlåsas i ut
svängt läge och bilda då tillsammans med rambalkarna kors
lavetten. Lavellen avlastas från transporthjulen med hjälp 
av en hävslångsanordning och bringas med. utnyttjade av dom
krafterna i våg. Pjäsen kan uppställas direkt på marken, för
utsatt 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 vrid
ning 90° vid lavettfordonets transport i körläge. Dc löstag
bara lavettspadarna, som. förekomma vid lätta fältpjäser, hava 
ersatts med ett antal ,spadpålar, vilka försetts med manöver
tänder 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 på
känningarna på underlaget är rekyllängden variabel. Vid lå
ga elevationer, då rekylkraftens horisontella komposant är 
stor, är rekyllängden större än vid höga elevationer, då nämn
da komposant är mindre och eldhöjelen icke medgiver så lång 
rekyl. 

Laddningsarbetet är manuellt och medgiver en eldhastig
het, 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-
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rustad vagn. På eldrö•ret är fästad en manipulationsögla, i 
vilken det kan lyftas och från sidan föras över från lavetten 
till eldrörsvagnen och vice ver,sa, 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 Ull

derlätlas genom att traversens pelare äro höj- eller sänkbara, 
varigenom traversen, sedan dess fria ände kopplats till lavetten, 
kan givas önskat läge. Omläggningsliden varierar efter ter
rängens 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. Påfrest
ningarna vid skottlossning bliva även så kraftiga, att man icke 
lämpligen kan skjuta med pjäsen stående på lavetthjulen utan 
måste avlasta dessa i eldställning. 

Såsom typexempel för 21 cm rörligt pjäsmateriel hava 
valts dels en av Skoclaverken tillverkad pjäs, dels en ny Bo
forspjäs. 

skadapjäsens underlag består av en parallellepipedisk lå
da, som i eldläge är nedsänkt i en grop i marken. , I denna 
låda kan pjäsen vridas i sidled med hjälp av sidriktinräUning
cn, 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 elevations
tapparna 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 iord
ningsställda 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 förankrings
anordningar äro icke erforderliga i förberedda ställningar. 

Rekylhämningsinrättningen medgiver tvenne olika rekyl
längder, 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 ladd
ning höjdriktas till laddläge. Ammunitionen framföres på en 
tvåhjulig kärra, som skjules upp i spår på bäddningens svans
stycke. 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: bädd
ningsfordon, lavettfordon och eldrörsfordon. Varje fordon 
är utformat till en tvåaxlig vagn, försedd med dubbla luft
gumntiringar av ungefär samma typ, som användas vid bus
sar. Hjulaxlarna äro lagrade med en axeltapp i fordonet, vil
ket medgiver utomordentligt god vändbarhet. Konstruktionen 
känneteckna,s alltså av stor smidighet och framkomlighet även 
på relativt smala och krokiga vägar. Bäddningsfordonet be
står av lådan och svansstycket. Lavettfordonet utgöres bl a 
av lavettsidor med rekylmantel, rekylhämnings- och framfö
ringsinrällningar ,samt vissa organ, tillhörande riktinrättning
arna. På eldrörsfordonet slutligen vilar eldröret på en liten 
vagn, som är rörlig på banor i eldrörets längdriktning. Där-
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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 dom
krafterna och befrias från hjulaxlarna, varpå lavetten sänkes 
ned på bäddningen, där den fästes med bultar och muttrar. 
.Eldrörsvagncn köres slutligen upp på körbalkarna över svans
slyeket och eldröret spelas med hjälp av ett på lavetten be
fintligt wirespel in i rekylmanteln, där det fästes med drag
.stängcr och muttrar, varefter den tomma eldrörsvagnen bort
före,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 ny
het för svenska förhållanden, nämligen den motordrivna la
vetten. 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 hyd
raulisk piv ~tdomkraft, vilken nedsänkes mot en till utrust-
11ingen hörande markplatta. Med denna domkraft lyftes pjä
sen 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 
::motorkraft eller för hand på en med sockeln koncentri,sk be-

Tidskrift i Sjöväsendet. 2 
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tongbana. Horisontala skottlossningstrycket upptages hi1rvict 

helt av pivån. 

Ammunitionen framföres till pjäsen på en tvåhjulig kärra, 

på vilken laddbrygga med ansältaranordning är monterad. 

Vid laddning rullas kärran upp på två på lavettklykan befint

liga styrskenor och medföljer denna vid .sidriktning. Ladd

bryggan med ansättare jämte på lacldbryggan befintlig am-

'· ' . 

munition hissas upp tillladdlägc, som kan vara i Yilkcn eleva

tion som helst och hakas fast vid kanonens bakstycke. An

sät taren u tgöres av en kedja, som manövreras med en sättar

lina. Ansiitlningcn sker kontinuerligt. Så snart projektilens 

bakplan pa'>scrat under kardusens fnnEp1an, faller denna auto

matiskt ned på laddbryggan och börjar ansättas. På sam

ma sätt faller den andra kardusen in efter den första. Sam

tidigt som projektilen är ansatt ha aJlt,så karduserna införts 

j krutkammaren, där dc spiirras upp, varefler siittarl·ecljan 

drages tillbaka. 
Transporlen sker såsom vid 15 cm. pjäsen i två clclar. 

Före.sl}illarcn, det vill säga den del , som uppbär lavettbenen 

vid förflyttning, är även såsom vid 15 cm pjäsen utförd i tv<"t 

delar, vilka vardera äro permanent fästade på var sitt lavett

ben. Föreställarehjulen äro svängbara åt sidorna och tjänst

göra vid omläggning som bärhjul för lavettbenen vid dessa:; 

u l- och insvängande. P å vardera lave tlbcnet år placc:·ad <n 
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140 hkr Volvomotor. Motorerna på de b åda hH·cllbenen kopp

las till sammans och arbeta på gemensam växel, varifn1n drift 

går ti ll _ samtliga la vetthjuL Utsvängning och insvångniug snmt 

.svansnmg av pjäsen kan ske med motorkraft. Varje fordon 

är utformat Lill en fyraxlad vagn med cnkelhjul, försedda med 

Uglrycksringar av traktortyp. Dessa kunna icke tåla påk~in

ningarna vid skottlossningen, varför avlastningen av hjulen 

verkställes med hjälp av elen ovan omförmålcia pivådomkrafle:~. 

Eldrörets överförande från eldrörsvagn till la vett sker 

m ed hjiilp av travers på i princip sarmua sätt som vid 15 cm 

pjäsen. 

Konstruktionen är intressant och synes innebära en ut

vccklin g.slinjc, .~om kan höja eldkraften hos dc rörliga, tung;t 

enheterna yl tcrligare genom att medgiva högre eldhastigheL 

. 21 cm pjäsfordon m[tste göras så tunga, nlt man i regel 

Icke förmår flytta dem med handkraft ens kortare sträckor. 

Vid en förf1yttning av pjäsen måste följaktligen dragfordon 

finnas Lill h:1nds. l\1cd den m otordrivna lavetten är transport 

frågan löst s~t alt den erforderliga molordrivkr::tflcn ständ ig t 

finnes tillgänglig. Wigra prov för utrönande av crforderli ~~ 

tid för omläggning m m hava veterligen icke ut förts. Av til l
ginliga uppgifter alt döma synes denna Lid vara väsentligt lä g

re än vid Skodakonstruktioncn. Den uppgår ,sannoli kt bl ott 

till en halv timme eller ännu mindre. 
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Motordrivna lavetler medgiva emellertid icke transport 

av personal och materiel. Särskilda lasbbilar måste därför av

ses 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.o

tordrivna 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, av

sedda 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 fordons

vikt för att draga den rullande mat-eriel, som sk all transpor

teras, goda framkomstmöjligheter på landsväg och i terräng, 

god marschhastighet och marschförmåga - om möjligt i fö

Tening med ringa ibränsleförbrulming - ,samt enkelhet i kon

striklianen 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, 
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så alt man k an framföra den iiven över stenar och mindre di

ken utan att fastna. 
För att kunna begränsa innehavet av motorfordon i freds

tid till en rimJig kvanlitet är det nödvändigt att för militärt 

bruk även kunna använda i det alhnänna livet förekomman

de standarclfordon, som vid mobilisering rekvireras. Antalet 

fordonstyper måste begr~insas Lill det minsta möjliga hl a för 

att förenkla utbildningen och för att kunna hålla rese rvdels

lagren 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 förmå 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 bädd

ningsfordon 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 reserv

elelssynpunkt s lriiva efter en standardisering och sk apa ett en

hetsfordon, användbart för flera olika pjäsfordon. Ett sådant 

dragfordon mttsle bliva överkvalificerat för vissa fordon. För

delen med att kunna upplägga tillräck.ligt stora serier vid till

verkningen äro emellertid så stora att man bör taga dc dät•

med förenade oEigenhetcrna. Ä ven ur utbildningssynpunkt 

äro fördelarna med ett enhetsdragfordon uppenbara. 

Dragfordon kunna vara konstruerade för banddrift eller 

hjuldrift. Båda konstrnklionerna äga avsevärda fördelar och 

nackdelar. Banddriften medför en fördelning av dragfordo

nets 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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Hjuldriften medför tyslm'e gång och lägre brilnsleå tgång, men 

mcdgiYer icke lika god framkomlighet i lös eller uppblöt t 

mark eller i sn 0. 

I allmänhet äga hjulfordonen större hastighet vid lands

vägskörning iin bandfordonen. Något tekni skt hinder Hir att 

k onstruera banddrivna fordon för höga hastigheter föreligger 

dock icke. Vissa amerikanska banddrivna stridsvagnar kun

na sålunda prestera en h astigh e t av 90 km/Lirnmc~. P~Urcst

ningarna på banden bliva emellertid härvid mycket stora, var

för särskild omsorg m:Jsle nedläggas vid malerielfran"lställ

ningcn. Mycket snabbgående bandfordon bliva därför dyr

b ara i såväl framställning som underhåll och drift. Även av 

svenska fabriker hava relativt snabbg[tendc bandfordon kon

struerats. 

Ett hjuldrivet dragfordon bör för att få slörsta möjliga 

dragförmåga vid körning' i ojämn terräng del.s hava drivl-:raften 

kopplad till a lla hjulen, dels medgiva en fast k oppling parvis 

nv de ol ika drivhjulens axelhalvor till förhindrande av hjul ens 

slirning vid varierande friktion mellan hjulen och marken 

d v s vara försett med diffcrentiallås, dels slutligen vara för

se t t med individuellt fjädrande hjul för att m.öjliggöra, at t 

samlliga hjul ligga an mot marken vid körning i ojämn och 

gropig terräng. 

För att helt kunna Hlnyltja motorns dragkraft kan den 

förses med en extra vi.ixcllåda, placerad bakom den ordinarie. 

l\Ied hjälp av denna divisionsväxel kan m an under längsam 

körning erhålla stor dragförmåga ho:> fordonet. För att un

derlätta s tyrningen i terräng kunna dragfordonen förses med 

möjlighet till variation av utväxling i ratten så a lt m an har 

>> landsvägsratb och >> lerrängratt ». Omställning rnellan de oli

ka r att utväxlingarna kan ske genom ett enkelt handgrepp av 

föraren. 
Varje dragfordon hör vara försett med Yinsch att använ

das, då terrängen eller t ex broar s härighet icke medgiva al t 

dragfordon och släpfordon framföres direkt sammankoppla

de. Vinschen kan även blint till god nytta vid lastning av 
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tunga pjäsfordon på fartyg eller järnväg. Vinschen bör er

hålla sin dragkraft från dragfordonets motor. 

I övrigt kunna dragfordon i allmänhet vara sammansatta 

a v s Land:wd Lill ve r k a de de la r. 

För lättare arlilleriforclon och strålkastannateriel kunna 

lättare dragfordon avses. Ur viktsynpunkt skulle härvid van

liga lastbilar av standardutförande kunna utnyttjas. Dessas 

terrängframkomlighet är emellertid tämligen ringa och ur mi

J i tär synpunk t icke fullt godtagbar. Särskilda terränggående 

las tbilar höra därför tillkomma såsom dragfordon för nämn

·da rullande materiel. Sådana Lerränggående lastbilar kunna 

emellertid med fördel användas jämväl för civilt bruk, t ex 

Yid timmerkörning på dåliga skogsvägar. För att intressera 

allmänheten f'ör inköp av terränggående lastbilar, som vid 

mobilisering s kulle kunna utnyttjas för krigsmaktens behov 

med stöd av r ekvisitionsförordningen och förfogandelagen, h a

va statsmakterna genom subsidier - tillsvidare i form av till

delning av gummiringar och flytande bränsle - gym1at kö

pare av sådana bilar. Systemet .synes hava fallit svnnerli •'cn 
" o 

väl u t. 

Dessa lastbilar ~iro av standardutförande med undantag 

för alt framdrivningen sker på alla fyra hjulen och att dc äro 

försedela med vinsch och divisionsväxeL 

Smntliga dragfordon måste vara försedda m ed ett spe

,cialkons truc;:at bromssystem. Det är sålunda ur trafiksäker

hetssynpunkt icke tillfyllest alt bromsarna verka blott p l"t 

·dragfordonet. De måste verka jämväl på släpfordonet. Detht 

kan m an ernå genom en tryckluftbroms av lämplig kon

struktion. 

Aven för transport au förbandens personal och icke rullan

-de materiel - elclleclningsutrustning, signalutrustning, ammu

niti on, drivmedel, proviant och förnödenheter av olika sing 

samt öyrig trossmateriel - kräves tillgång till motorfordon. 

Ehuru det givetvis vore i hög grad önskvärt ur r ent militär 

~;ynpunkt, att även härför avsedda fordon vore terränggående, 

kan man dock bclräffande vissa fordon åtnöja sig med vanli ga 

lastbilar. För rekognosceringar avsedda personbilar böra dock 
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Vissa data för 

\Pjäs (kal) Tillverkn 
D max Eldhast Projekt- Tp en- Vikt i ~ld-1 
(km) skfmin vikt kg heter ställnmg , 

l 
l 

10,5 cm Bofors 18 20 16 en 11,3 ton 

15,2 cm • 21 4-6 46 tv ä 14,7 ton 

21 cm Skoda 30 1-2 135 tre 37,0 ton 

21 cm Bofors 30 2-3 131 två 38,0 ton 
(motor-
driven 
lavett-

och eld-
rörsvagn) 

Vissa data för 

l M o t o r 
Totalvikt 

Största 
Fordonstyp 

l l 
C y lin-

bredd 

r Typ dervol 

Brandtraktor 4-cyl, toppventil 3,9 1 4.850 kg 1,9 m 

Terrängdragbil 6-cyl, » 7,6 l 14.000 kg 2,9 m 

Terränglastbil 6-cyl, . 5,65 l 8.300 kg 2,1 m 

Lastbil, tyngre 6-cyl, )) 7,6 l 8.600 kg 2,1 m 

Lastbil, lättare 6-cyl, sidventil 4,39 1 7.150 kg 2,1 m 

Patrullbil 6-cyl, > 3,67 l 5.400 kg 2,1 m 

Personbil 6-cyl, » 3,67 1 Tjv 2.070 kg 1,7 m 

Motorcykel 1-cyl, toppventil 0,495 l Tjv 200 kg -

vara terränggående för att säkerställa framkomlighet även på 

mycket dåliga vägar. 
En differentiering, betingad av olika användningsända-

mål och krav på hastighet, framkomlighet på småvägar, 
terräng m. m. måste förekomma även beträffande dessa stan
dardtillverkade fordon. De utgöras alltså av .s törre och mind
re lastbilar, kombinerade person- och lastbilar, personbilar 

och motorcyklar. 
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rörlig pjä.smateriel. 

l Si_driktn Pjäsfor- Största Största omläggnings·[ 

Inom donets hjulaxel- Körhastighet tid från kör-

lavetten vikt hjulbredd tryck läge till eld-
läge 

360° 11,3 ton 3,0 m 5,6 ton 25-40 kmjtim 3-8 min 
60° 10,7 ton 3,3 m 7,3 ton 25-40 kmjtim 4-10 min 

360° 15-17ton 2,6 m 8,5 ton 20-30 kmjtim 1-4 tim 
80° 25 ton 3,8 m 6,3 ton 20-30 kmjtirn 1/2 tim 

(360°) 

motorfordon. 

l Lägsta Antal 
Största utväxling 

l Max hastighet Bränsle-
frihöjd drivhjul 

l 

åtgång Växel- 'r otal låda 

280 mm - 9,5 km ft im - 129,5:1 -

340 mm 6 52 kmjtim 6.36:1 80:1 12-15 l /mil 
275 mm 4 > 70 kmjtim 6.65:1 - 4--5 l /mil 
320 mm ' 2 > 70 kmjtim 6.36:1 - 5-6 l j mil 
260 mm 2 > 70 kmjtim 6.fl5:1 - 3-4 l j mil 
280 mm 2 > 70 km jtim 6.40:1 - 2-3 1jmil 
190 mm 2 > 100 kmjtim 2.57:1 - 2 1jrnil 
135 mm l > 100 km/tim 13.41:1 - 0,7-0,8 1jmil 

Några allmänna data för ovan berörda typer av motor
fordon framgår av ovanstående tablå. Det ännu gängse före
kommande systemet att angiva motorstyrka i hkr har här över
givits, 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 jämförelse-
materiel .synes ge en bättre bild av storleksordningen på mo
torerna. 
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Järnvägsmateriel. 

Då det gLUlcr långa förflyttningar av rörliga kustartilleri

batterier kan det vara iindamålsenligt n t t till gr i p a järnvägs

transport i stället för landsvägstransport. Järnvägstransporten 

ställer .sig nämligen då ur flera synpunkter gynnsannnarc. 

Det kan sålunda innebära en rält avsevärd tidsvinst och 

dessutom medgiva, att personalen anHnder till den uya grup

peringsterrängen r elativt utvilad. Även n1,alerielen torde i de 

flesta fall befinna sig i bätlre tilLstånd efter en lång järnvägs

transport än efter en landsvägstransport av motsvarande längd. 

För lastning på järnväg av de rörliga kusLarlillcriförban

dcns fordon kunna tillg~ingliga normalspåriga järnvägsvagnar 

utnyttjas. I vissa fall - exempelvis 15 cm lavettfordon -

äro artillerifordonen dock så breda alt särskilda anordningar 

mås te vidtagas för att något bredela järnvägsvagnarnas last

flak, innan lastningen V('rks1älles. 

Lastningen på järnvägsvagnar kan ske antingen från lång

sidm1 på \;agnarna eller från gavlnrna. I förra fallet utnyttjas 

vid järnvägsstationerna i r egel befintliga sidlastkajer, i det 

senare .sker las tning fr ån ändlastkaj eller särskilt i ordnings

~; tällda lastbryggor. Ifråga om mycket breda artillerifordon 

måste lastningen ske från iindlastkaj eller med hjälp av sär

skilda lastbryggor. Sådana lastbryggor kunna hyggas och 

iorclningss tällas av trupp med ianspråktagande av järnv~igen 

tillhörande materiel. 

Olika slag av lastbryggor finnas. En är n~irmas t utfor

mad som en ändl as tkaj. De bärande konstruktionerna utgöras 

härvid av räls med sliprar såsom stöd och underpallning. Ma

terielen kan medföras under transporlen i särskild järnvägs

vagn. Lastbryggan kan byggas över ett: jLirnvägsspår, och 

härför erforderlig tid uppgår till ungefär en och en halv timme. 

Det andra slaget av lastbryggor bygger på ett ulnylljan

de av järnvägsvagnarnas .s tolpar såson1. bärande konstruktio

ner med buffertar och lokets dmukrafter såsom stöd och un

derpallning. Byggnadsmaterielen finnes härvid stiindigt till 
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hands i tåget och kräver icke nån-on sär·sl·i ld ,.,.,n-11. fo·· · 
.. 

"' ' "' n;:, r .Slll 

transport. Aven en sådan lastbrygga kan ordn::ts praktiskt ta-

get v~~: .s~m be_~~ t. på .. järn~_ägslinjen, clär terrängen är lämplig. 

For att moJhggora korning från en järnvägsvagn till en 

annan kan man iordniru!sfilla särski ld·1 landna0 1l.oa1· l"]· 1 d 
• . '-' .... ' • c.. b b , l \.U C C'"j 

genom Ia~spdtkl::JgandG av järnvägsvagnarnas s tolpar. Ge-

nom alt salunda kunna köra från ena ändan av tåget över 

~~gn~_rna ~an ticlen för ilastning och urlastning av fordon på 

prn vag ho g s t avsevärt neclbrin n··1s ;:,< . 

Tiden för la.stning å järnväg av ett J5 eller 21 cm hatt 

beror mycket av de vidlastningen rådand e förhållandena. Un

der gynnsamma belingelser bör las tnin rrcn kunna ske l)[t 

7- 8 timmar. "' 

Båtmateriel. 

o För -~ran~port av kusta rtilleriels rörliga enheter i skär

gardsterrang måste i vi.ssa fall sjötransporter tillurir)as. 
F.. o 

"' 

~ .m: saclana sjö t ransporter kunna olika slag av pråmar 

och farJ_or utnyttjas, förutsatt att de äro tillräckligt bärkrafti

g~, .stabrla och i övrigt anordnnde för att kunna taga ombord 

sa ttmga f_ordon, som det här g~illcr. Transportfärjorna måste 

vara r_elatrvt grundgående för att kunna angöra stränder och 

taga s1g fram i grunda farvatten. De måste vara Hittmanöv

r~radc och medgiva tr:msport i trånga farleder. Dessa önsk 

var(~a cgensk :1per framtvinga ett r ela tivt lite t fartyg. A and

ra s1clan ~ir det önskvärt att färjorna äro .sjövärcliaa och h av·:t 

möjlighet att taga ombord ett s tort anlal fordon t>samt pe1
:so'

nal och materiel, vilka egenskaper tala för ett fartyg med et t 

beolyclande tonnage. En avvägning mellan dessa fonlrin•rar 

maste därför göras. 
"' 

. ~åsom ~ype~empel på sjötransportmateriel väljes kustar-

~rllenet s artlllentransportfärja »Loke >> . Färjan ansluter sig 

l konstruktion delvis till en landsvägsfärja av uänase tv]~ 

me l T · t> "' J 

r·-~ s ~~_J er .s1g i v~:entliga detaljer från en s[tdan. Landsvägs -

alJan ar byggd for att angöra särskilda färjlägen, där for

donen bekvämt kunna köras ombord och i land. Den är dår-
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för i regel försedel med propeller i såväl förstäv som akterstäv. 

En sådan färja är icke användbar, annat än då färjlägen fin

nas till buds. För militära ändamål är en .sådan färjas an

vändbarhet följaktligen ytterst bcgdinsad. En artilleritrans

portfärja måste kunna Jastas och urlastas vid kajer och bryggor 

med skilda höjder över vattenytan samt vid ,strand. Detta 

utesluter systemet med propeller i båda stäva1·na. ArtiUeri

transportfärjan Lokc har därför båda propellrarna placerade 

i akterstäven. Färjans manövrering sker från styrhytten och 

skötes av en man. Till underlättande av manövreringen äro 

propellrarna utrustade med ställbara blad. 

Fordonen uppställas midskepps på däck, där de kunna 

klotsas och surras. Den förliga delen av däcket är höj- och 

sänkbar för alt kunna avpassas efter olika kajhöjder. När 

färjan är förtöjd, sänkes däcket så aU dess förligaste, något 

utskjutande del vibr på kajkanten, för så vitt den icke be

finner sig i sill understa läge, då den vilar på färjans skrov. 

I den ulskjutande delen fästas l::mdgångarna. Dessa kunna, 

då {\C icke användas, antingen tagas bort och förvaras på 

däck ellc1' med hjälp av en talja lyftas till ungefär lodrät ,ställ

ning, varifrån de sedr:n kunna fälla,s ned mot kaj eller strand. 

Ä ven i akterstäven finnes möjlighet att anbringa landgångar. 

Denna del av däcket är dock icke höj- och sänkbar. 

På färjan kan samtidigt ombordlagas 3-4 tyngre fordon. 

Djupgäcnde med last 2 m (med starkt sluttande förstäv i un

dervattenskroppcn). Längd 28 m. Bredd 8 m. Fart 10 knop . 

B. Eldledningsmateriel m m. 

För kustartilleriets rörliga batterier kan i princip utnytt

jas samma eldledningsmateriel som vid de fast uppställda bat

terierna. Ifråga om detaljer förekomma dock vissa 6kiljak

tigheter, betingade av fordran på möjlighet att uppställa in

strumenten på olika platser samt att kunna transportera de

samma på elt lämpligt sätt även på dåliga vägar och i terräng. 

Nämnda materiel måste i stor ulsträckning vara bärbar för 
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~ttt kunna uppställas på platser, dit man icke kan taga sig 

från vare sig med fordon ellre med båt. Särskild hänsyn till 

materielens vikt och dess nedbringande .så långt detta är möj

ligt måste därför tagas i en omfattning, som ick~ ar erfor

derlig ifrftga om den fast uppställda materielen. Materielen 

eller dess förvaringslådor m fls te också kunna tåla dc påfrest

ningar, som äro förknippade med transporter. Kravet på håll

fasthet m ed yttre påfreslningar medför sålunda, att fordran 

på Yiktcns ncdhring:mde mås te modifiera s. 

Av lägebestämningsinstrumenten är lodbasm~Uarcn, som 

är kon struerad för :1ppställning på viss höjd över vattenytan 

icke lämpad för rörliga förhålland en. Eljest kunna dc vid 

fast sjöfrontsartilleri förekommande instrumenten användas 

även vid rörliga förband. Kortbasinstrumentering kan .så

lPnda utnyttjas på stora och medcbtora avstånd och inbas

instrument av olika slag på k ortare mätavstånd. Intet tekniskt 

hinder syne.~ heller föreligga fi.'•r alt utnyttja ER-anläggning 

för terresler lägebestämning vid rörliga förband fö1· att möj

liggöra bekämpning mccl reglerad eld även under dåliga sikt

förhållanden. Inslrumcnlets utnytljande uneler rörliga för

hållanden k6ivcr vis.serligcn relativt omfattande rekognosce

ringar och teknisk skolning hos den personal, som handhaver 

densamma bl a för att i olika ställningar bestämma lämpliga 

filter för att bortlaga av lerdingen och omgivningen orsakade 

störningar, men den utökning av verkningsförmågan hos ar

tilleriet, som instrumentet skapar, synes man icke böra från

säga s ig. Möjligt är även att en ER-anläggning, sedan elen

samma ytterligare fulländats i tekniskt h~insccnde, förmår alt 

helt en,ätta de optiska instrumenten eller i varje fall korl

basimlrumcn tcringcn och därigenom förenkla Higebes!äm

ningsproblcmen. 

Au spialsinstrumenten haYa korrektörerna måst ~öras 

lättare och mindre skrymmande. Samma är förhållandet med 

skjutbordc t, som dels är av betydligt kl enare konstruktion , 

dels omfattar blott en sektor med 180° vinkel i ställe t för 

en hel cirkulär skiva. I viss utsträckning hur skju lborde t iiven 
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ersalts av en parallaxräl~nare, m ed vilken m an på mekanisk 

väg räknar ut geodetiskt avstånd och bäring från batteripunk

ten till målet m ed m~i.tstationens molsvarande yärden såsom 

ingångsvä rden i s tälle t för alt såsom vid skjutbordet grafiskt 

konstruera dem. Parallaxrii.knaren är mindre skrymmande 

och kräver mindre person al för sitt betjänande. 

Försök pågå även med konstruktion :w elt för terTesler 

skjutning avsett cen tr alinstrument Några praktiska försök 

med sis tnä mnda instrument ha dock veterligen icke ägt r um. 

För fast uppställt sjöfrontsar tilleri kunna erforderliga 

geodetiska mätningar för koordinatbeslämning och uträkning 

nv orienteringsvitl'llcn för olika eldledningsinstrument Yerk

ställas en gång för alla i samband med batteriets uppställning. 

S:1 är icke förhållandet Yid de rörliga förbanden. Vid dessa 

m~tsle erfon1erliga miitningar utföras och värden fastställas för 

YlUjc ny slridssiällning, där förbandet gruppera.s. Viss här

för erforderlig f'ältmiitmateriel måste sålunda vi'l dessa en

heter tillkomma. Tillgången Lill i1nclaml1lscnliga eldlednings

kartqr medgiver emellertid att fältmätning~.arbet~ma kunna 

krafligt begTiinsas. 
För överbringande av föl' stridsverksamheten nödvåndiga 

meddelanden av ~·.kilda slag må~tc ett rchliYt omfattande för

bindelscnä t .stå Lill disposition. Vi el fast uppställt artilleri kan 

itYen förbinclelseniilet givas en viss pcnnanens, under det all 

detsamma vid rörliga förband måste hemtagas och utbyggas 

vid varje ~:ti'Jlningsväxling. Förbinclelscmaterielen nigöres av 

tråd- och radiomateriel m. m. För trådnätets utbyggnad krä

yes tillgång bl a till ka:bd och linjebyggnadsmateriel för hyg

gande av såvill fälllinjer som sjölinjer ävensom telefonappa

rater och växlar, vilka senare måste vara a\· ett fältmässigt 

utförande. 
Radiomaterielen mås te ~i.ga sådana prestanda, att förbin-

delser kunna upprällhållas dels i ställning mellan förbandens 

olika uneleravdelningar och organ, dels under m a rsch mellan 

skilda marschgrupper, dels slutligen även till högre chef. Ra

diomalerielen måste vara bärbar och :w elt fältmässigt utfö-
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rancle. Radioförbindelse måste kunna ernås och upprätthållas 

i olika slag av terräng. 

Förutom ovan särskilt omförmäld m ateriel erfordras en 

mängel materiel för underhållstjänst m m inom. de rörliga för

banden. Som nllmänforclrnn på nämnda ma teriel m åste upp

ställa s kravet på fältmässighet, el v s oömhet, ändamålsenlig

het, m ots tåndsförmåga mot ytlre åverkan och mot väder och 

vind samt ringa vikt och volym. 

Västkustens sjöförsvar 1939 -1945~:;). 

Av ledamoten Biörklund. 

Västkustens sjöförsvar har uneler krigsåren visserligen 

icke blivit satt pft det hårdaste provet: aktiv sjökrigföring, meu 

det har sbndigt varit berett för detta prov och samtidigt fyllt 

sina uppgifter i neulrali letsförsvaret. Befälels strävan har här

vid varit atl hålla personalens nncla och materielens effektivi

tet uppe på ett sådant sätt, alt marinens stridskrafter vid en 

fientlig kupp mot vår land snabbt och verksamt kunde slå till

baka eller i varje fall fördröja anfallet, till dess att en .större 

kraftsamling mot inkräktaren hunne åvägabringas. Denna 

fordran har av personalen av alla grader och av alla dc 

kategorier, vilka ingå i Västkustens marindistrikt, insetts så

som Yarancle nödviindig och ofrånkomlig. Det är med er-

*) 1\tfcd vederbörligt tillstånd återgivet ur tidskriHen ))GötelJorgs 

Försvar>>. 1945. 
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kännande och tack samhet, som vi nu kunna blicka tillbaka 

på den p cr,sonliga insats, vilken gjorts under krigsåren av 

svenska örlogsmatroser och svenska kustartillerister i samar

b ete m ed förband ur armen och flygvapnet. 

V~istkustcns marindistrikt har under kriget varit en orga

nisation av ungefär samma storleksordning som. en »arme

fördelning». 
Högre slahcr, västkusteskadern ( » Göteborgseskadern »), 

kustarlilleriförsvaret, örlogsstationen, örlogsvarvet, sjövärns

kåren, kustbevakningen, marinens krigspolis , med marinen 

samverkande arme- och flygförband, Göteborgs skärgårds 

lottaförbund med Göteborgs och Marstrands marinlottakårer 

samt h emvärn, men även länsstyrelserna i Göteborg och Halm

s tad, lotsväsende, hamnmyndigheter, tullväsendc, polisväsende 

m fl statliga och andra organ hava alla sin andel i det arbets

resultat som ernåtts. 

Tacksamt m~t erinras om den omtänksam.het för marinens 

personals bästa, som visats under krigsåren av Göteborgs ma

rinlotlakår bl a genom inrättandet av marinhemmet, av Gö

teborgs Kvinnofö·rbuncl för Sveriges sjöföTSvar, av Föreningen 

Soldaternas Vänner å Nya Vanet genom byggandet av Örlogs

hemmet, av Göteborgsrederier och skeppsbyggnadsverkstäder 

samt av Kronprinsessans gåvokommitte i Göteborg. 

Ser man tillbaka på dc intressantare tilldragelser, som 

präglat vårt sjöförsvar på västkusten uneler krigsåren, framstår 

det i relief, hurusom sjöförsvaret enligt sakens natur har bli

Yit direkt inmängt i utrikes- och handelspolitiska kriser under 

de spännande krigsåren, allt i enlighet med de av den ,svenska 

regeringen bcst~imda reglerna för vårt lands förhållande till 

främmnndc makter. 

Då i oktober 1939 fö.rhållanclet mellan Finland och Sovjet 

blev alltmera spänt, avgingo från västkusten tvenne jagare och 

en elivision ubåtar, vilka tillhörde kustflottan men som haft 

sin verksamhet förlagd till västkusten. 
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Vinlerkriget i Finland skärpte ju kraftigt: läget Öster

s jön, och en rad [t tgiirdcr vicltogos för att höja elen svenska 

1~rig~bercdskapcn. 

..... Marinmynclighelerna iland fullsltindigade sina planer :för 

SJ.Oforsva~·.et samt ~~r s jötrafiken och dess skydd, utvidgade för

JJmdelsevasenclct for att medgiva en ordnad bcfälsförincr ut

JJyggde kustartilleriet för a tt bättre molsvara moderna "';uav 

samt anskaffad.e h~ftvärn och vidtoga andra lämpliga d ispo

sitioner mot luftanfall. Uneler tiden verkställde västkusleska

·dern patrullering i svenska farvatten samt minclesarmerinn· och 

utläggning av vissa försvarsmincringar. Örlog,sfartygen ~wm
p letterades med ett mycket stort antal mobiliserade fiskefar

ty.~ och öv~iga smärre fartyg, som kunde fylla uppgifterna be

traffan~l~ ~tllsyn över territorial vattnet, men som tyvärr sak

I:adc mtli La r kraft a lt ingripa, därest strid skulle uppstå. Min

faran orsakade, alt de större fartygen efterhand försågos med 

s k skyddssvep. Marina hinderanordningar i skärgården till

k?mmo och lätlade på sätt och vis de rent lokala försvarsupp

~.~fterna, men antalet örlogsfartyg, som hade tillräcklig fart 

Jor att kunna avvisa dc tyska jagarnas ofta närgångna uppträ

<lande mot handelsfartyg pft svenskt vatten, var otillräckligt. 

Den 8 april 1940 igångsatte Tyskland sin hänsynslösa 

~upp mot Norge och Danmark. Dessförinnan hade emeller

·hd ålsl~illiga upplysningar inlupit om. en betydande tysk kon

centrallon av transportfartyg till tyska Östersjökustens ham

nar och från svensk sida hade man anledning att genomtänka, 

huru man bäst hordc gardera sig m.ot en tysk kupp. 

Den 8 april hade också till Västkustens marindistrikt in

gått upplysning om lägets allvar, varför beredskapen skärptes. 

En tysk transportflotta meddelades senare befinna sin i Katte

gatt på nordgttende, varför jagare utsändes för pa~rullcrino· 
utanför Göteborgs södra skärgård, varjämte samtlin·a rustad~ 
fartyg klargjordes och inlogo vissa utgångslägen i s~ärgårdcn. 
s:mi~1a kväll tillråddes genom marindistriktet handel sfartyg 

Pa vaslkusten alt icke utlöpa ur hamn. 

Tidsleri/t i Sjöväsendet. 3 
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Redan från början av Hl-:1:0 hade eskadern verkslänt dag
lig eskm·ttjänst för ~jöfarten; men denna splittrande tjänst upp
hörde från den 9 april. I stället utlades ytterligare m.ineringar, 
bevakningen skärptes och sjöfartskontrollen utvidgades, var
jämte 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. Anhop
ningen av hande1sfartyg till Göteborg framtvingade snart en 
viss decentralisering eller s k evakuering till spridda ankar-

platser. 
En anmärkningsvärd händelse timade i augusti-septem-

ber, 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 spän-

ningsperiod, 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;s
havn blevo utsatta för en kupp från brittisk sida och tillfälligt 
avhändes oss med stöd av den gammaldags Augarierätten (krig
förandes rätt att rekvirera neutral egendom). Affären ulkla
rades 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 Väster
havet, vilket väsentligt inskränkte vår västkusteskaders rörel
sefrihet och möjlighet att ordna verklighetstrogna övningar 

till sjöss. 
Sjötrafiken i Västerhavet måste sedan april 1940 även 
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taga hänsyn därtill, att brittiska amiralitetet förklarade Slm
gerack, Kaltegatt och Öresund för riskfyllda områden för sjö
farten samt lät Yerkställa flygraider fram över Kattegalt för 
att uppfånga tyska transporter till Norge. Även brittiska ub~t
tar kommo längre fram. till nnvändning i dessa flygövervakade 
och mininfekterade farvatten. . 

1940 kännetecknades på vår västkust i övrigt av en stor 
mängd drivande minor, vilka gåvo västkusteskaderns lätta 
förhand ett hårt arbete, tyska överflygningar, som fordrade 
sl~ärpt ~uflbevakning (varvid en del flygplan genom beskjut
nmg tvmgades ned), fortsatt stöd åt sjöfarten samt övninaar 
~ör stridsberedskapens höjande. Någon utvidgning ske~de 
aven av kustartilleriförsvare l, var jämte Göteborgs örloasvarv 
i viss ulsträckning moderniserades. 

0 

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 hotade 
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 »avbry
tande » lii.tt få våldsam karaktär. Lätta tyska stridskrafter 
upprätthöllo ocks~\ tidvis bevakning till sjöss utanför Göteborgs 
skärgård. 

Om å andra sidan fartygen ej tilli.itos avgå, skulle encrels-
.. . . o 

mannen 1 sm tur sannolik t förbjuda »Göteborgstrafike1u, vil-
ken i förbigående sagt i maj månad upphört för en tid fnnnåt 
~ ~r av tysk utvidgning av blockadområdet runt England. I 
Juh 1941 kom frågan om de norska fartygen i ett nytt läge 
genom att brittiska regeringen enligt avtal med norska re"'e-

. o 
r_mgen 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 Lysekils skärgårdar, där 

tyska smClf::nLyg visat närgången nyfikenhet. 
I oktober 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 vilket brilliska r ege-

ringen protesterade. 

I slutet av janu ari 1942 fö-rekom en tillfällig period av 

förnyad spänning, som i februari utlöste .sig i en allmän höj

ning av beredskapen. Et t h ot från tysk sida 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 

norsk a far tygen. Den 20 febru ari vän tade m an ett' tyskt an

fall och den militära beredskapen i vår t land höjdes. Sär skild 

tillsyn erfordrades givetvis för de norsk a fartygen, vilka er

höllo passersedlar genom marindistriktets försorg samt ullda

rentdes och tu llvisitcrades. För fartygens utlöpande gällde 

vissa regler, och utlöp:mclet skulle på svenskt te!Titorialvatten 

skyeldas av marindi.stTiktets sjöstridskrafter. Den 31 mars 

på natlen avgingo tio fartyg, av vilka dock ,,Dicto » och '' Lio

nel» återvände till Göteborg . Tre av far tygen sänktes av 

tyskarnc, tre undandroga sig uppbr ingning genom aU de siink

tes 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 dim

bälte beräknades 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 ensstäm

de 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 
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moltaga protester, innebärande att m o tpar ten gynnats! Justi

lickanslern sän des till Göteborg att verkställa undersöknin-" hos 

dåvaran~e 1narindistriktschefen, viceamiralen Åkermark~ och 

beskyllnmgarna mot de svenska myndigheterna kunde helt 

ti~lbakavisas av svenska regeringen. De båda far tyg, som åter

vant, upplades därefter på engelskt förslag i Göteborg. Väst

kus teskadc_rns speci:lla neutralitetsuppgift under denna spän

nande penod Ynr tillsvidare fylld, och eskadern kunde mer 

odelat återgå till sina ordinarie uppgifter: minförstöring, över

vakande av svensk t vallen , eskorttjiinst åt sjöfarten, bedrivan

dc 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. Enligt utrikesdepartementets vita bok 

där denna sak utförligt behandlas, var svenska regerino·en ~ 
n~ed hänsyn till vad som förekommit vid utbrytningsf;rsöket 

varen 1942 - icke villi<>· alt låta f'trly"nll avcra" A" v n 'd l' 1 . ... . o < < o' < o<. e V l ( 1p o-
m~II.ska f?rh::t~'ldlmgar i vVashing~on avvisades ullöpamlct bc
stamt. S1tualwnen blev än mera spännande, då i december 

1942 brittiska regeringen sänt speciella förh andlar e till Sve

rige, vilka hotade mecl att brittiska och amerikanska re"erin"-
1 f" f o •t o o 
t rna_ or ramLic en skulle vägra alla licenser fö r export till 

S_venge ~v varor västerifrån, varjämte klarlades alt oljekon

tmgentermg samt baskvoter för importen voro beroende aY att 

d~- omnämnda. farly~en utk1arerades. Svenska regeringen upp
staBele dock fyra v1llkor för en sådan utklarering·· och intill 
d o ' ess regermgens beslut ändrats , hade krio-.smakten order att 

förhindra fartygens utlöpa nde. December :n~mad detta år ~ar 
där:för präglad av s tändig beredskap för väs tkus teskadern i 

enlighet m ed regeringens order. Dc marina befLilhava ma ha

~e all 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 genomdriva respek t för svenska 

rcogcrmgens beslut; bekymmersamt var dock härvid att för 

~1allan~~n~ lät ~ l~a.de l~unnat . ~rsaka all t annat än önskvärda 
wmphl\.atwncr 1 utnkcspoht1.skt avseende. Med oförställd 
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glädje mottogs därför slutligen i mitten av januari 1943 bud

skape t, att regeringen ändrat sin ståndpunkt därhän, att far

tygen ifråga fingo avgå. Det ändrade beslutet medförde å andrn 

sidan elen väntade konsekvensen, att tyska marinledningen » UV 

militära operativa skäl» icke kunde medgiva lejd för ytterli

gare svenska fartyg ut genom Skagerackspärren. 

19±2 kännetecknades inom Västkustens marindistrikt i ÖY

rigt av elt intensivt utbildning:sarbcte inom den något ökade 

eskadern (bl a krig.sminsvepningsskola), vissa farleeler stäng

des och andra - mera lättbcvakade - öppnades, särskilda 

>> neutrali1 etsleden upptogas i samverkan med loLsmyndighe

terna, radiostationsnätet utvidgades, vissa radiofyrar tillkom

mo, luftvärnet förstärktes på fttskilliga viktiga platser, hmnn

hindren och övriga farledshinder förbättrades, arbetet med 

bombfria skyddsrum vid marina anstalter iland pådrevs med 

framgång och en sjövärnsflottilj å Vänern uppsattes . 

Nya Varvets försvar åt landsidan samt mot fallskärms

anfall blev föremål för planläggning och anslagsäskanden och 

från den l juli detta ~tr trädde ny marindistriktsorganisation 

i kraft, som förminskade dualismen mellan marinens vapen

slag: flottan och kustartilleriet. I samband härmed bortföll 

det gamla begreppet »Alfsborgs fästning » och infördes benäm

ningen »Göteborgs kusiartillcriförsvar». En »Örlogsstation » 

uppsattes vid Nya Varvel. 

Marinlottainstitutionens verksamhet aktiverades genom 

en fastare organisa l i on. 

I slutet av år 1942 inrättades vid marinclistriktet ett sjö

fartskontor för utlämning av kursanvisningar till svenska han

delsfartyg. All samverkan med den svenska handelsflottans 

styrande organ ägde nun på det mest intima och formfria .sätt. 

Det genlJcnsa.mma målet - Sveriges förseende med nödvändiga 

förnödenhe ter - sammansvetsade alla. 

Såsom av det föreg[wnde framg~ttt, inträdde i början av 

1943 en ny fas av händelseförloppet beträffande fartygen 

»Diclo» och >>Lionch, då dessa ägde utlöpa, medan i verklig-
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beten en avfärd från svensk kust icke kom till stånd. Marin

distrikte t och eskadern måste ofta vidtaga dispositioner för att 

- liksom föregående år - trygga ett dylikt utlöpande, men 

av flera orsaker inställdes avfärden gång på gång, tills brittiska 

regeringen meddelade, alt den - i slutet av mars - ville upp

lägga fartygen i Göteborg uneler förutsättning att mindre, brit

tiska, snabbgående farlyg finge avhämta ett parti kullager från 

de »norska» fartygen. 

En förklaring från britlisk sida att »Dicto» och »Lionel» 

ej komme att utlöpa före den 1-15 oktober, vilken brittiska 

för kl a ring finge meddelas tyskarne, hade w1cler ticlen till re

.sulta t, att den inhiberade »Göteborgstrafiken» ånyo kunde 

återupplagas. På ovannämnda sätt kom i slutet av oktober 

den inlressanta, engelska ,,Lysekilstrafikcn» till stånd, vilken 

under lång tid kom att öva inflytande på västkusteskaderns 

rörelser och beredskapsåtgärder. 

Förvåren 1943 kännelecknades i övrigt av intensiv utbild

ningsverksamhet ombord och iland. 

I april inträffade den smärtsamma Ulvenkatastrofen un

der en av eskaderchefen ordnad operativ övning. En lång

varig krigsrättsundersökning har visat, att orsaken var befint

ligheten av en 1ysk ubåtsmina på betydande djup, förankrad 

inne på svenskt vatten. Minsvepning hade tidigare företagits 

i neutralitetsleden vid Pölsan och även utanför densamma utan 

ntt minor påträffats. 

Förnyad kontrollsvepning a v svenskt vatten måste åter 

igångsåtlas så l[mgt krafterna räckte. Drivminorna voro dess

utom talrika och ibland inrapporterades 30-40 per dygn. En

bart under februari forstördes 236 st. Även kontrollen av 

tyska handelsfartyg, som rätt livJi,gt trafikerade Trollhätte ka

nal och Vänern, krävde skärpt uppmärksamhet. 

Den brittiska Lysekilstrafiken pågick stötvis, med ökad 

takt från oktober månad, då höstnätterna blevo mörkare och 

underlättade att komma undan förföljande tyska patrullfartyg 

till sjöss. 

Denna trafiks organisation och bestänunclserna för far-
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tygens uppträdande v oro, s~l!som tidigare framgått a v press

uppgifter, i detalj reglerade av utrikesdepar temen tet och ma

rinledningen. Rätt ofta begärde man från brittisk sida lätt

nader samt ökad frihet i trafiken, och sådana lätlnader kunde 

också i dc flesta fall beviljas. Ett direkt samarbete m.cd brit-

1iska generalkonsulale t i Göteborg samt speciella engelska re

presentanter 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 sjömannabragder ofta ulförcle,s 

i det tysta! 
Strider mellan brittiska och tyska stridskrafter, 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 beredskapen. Uppsägningen av transiteringsöverens

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 vidmakthöllo 

ett osäkerhetsmoment, Ly allenast genom en kursändring in 

mot svensk hamn kunde en kupp mot oss snabbt företagas. 

Den 29 juli höjdes beredskapen avsevärt. Marindistriktets per

missionsförhållanden rönte ett betydande inflytande härav. 

I augusti besköto tyska fartyg vid Hirshals (bortom Ska

gen) svenska fiskare. Risken för svensk patrullering till sjöss 

nattetid framgår av den vådabeskjutning, för vilken en svensk 

torpedbåt blev utsatt från ett tyskt handelsfartygs sida utanför 

Klåback. S lämningen till sjöss var s a s »irriterad >>. 

I slutet av augusti, .sedan Tyskland upprätlat militärelik

tatur i Danmark, förmodades flyktingströmmen kom.ma att 

ökas, och man beredde sig att avvisa tyska fartyg, .som even

tuellt förföljde danska fartyg in på svenskt vatten. Inga danska 

örlogsfartyg, men väl flyktingbåtar i mängel anlände dock till 

västkuslhamnarna. 
En större kTigsövning på hösten innefattade - liksom 
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föregående år- bl a även övning i avslåendc t av större land

stigningsföreta<g samt mindre kuppföretag från tysk sida. 

I oktober hade den nya Malösundsleclen till Uddevalla 

öppnats för sjötrafik, vilket orsakade behov av ökad sjöfarts

kontroll. En utvidgning av samövningarna mellan Västkust

eskaderns och kustartilleriförsvarets enheter är vidare alt näm

n a från detta års slut. Det må tilläggas, att spänningen i bör

jan av augusti givit med sig Tedan från denna månads slut 

och att i september vis,sa avrustningat- kunde ske. 

194-4- skulle komma alt i m.ycket likna de närmast före

gående åren, varför redan ovannämnda sakförhållanden icke 

här vidare upprepas. 

Eskorten av lejdfartyg mellan Göteborg och norska grän

sen var en särskilt ofta förekommande uppgift, liksom skydd 

åt elen engelska Lysekilslrafiken. 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 intensifierades tidvis, varjämte engelska flygplans 

minfällning i Kattegalt tilltog. 

I slutet av mars hade läget skärpts och meddelades från 

chefen för marinen, att anfallsföretag mot svenskt område icke 

vore osannolika, Yarför beredskapen ökades och ett antal 

hamnspärrar utlades. 

Västkusteskadern hade nu fått vissa för.stärkningrn·. Spa

ning till sjöss, skärpt luftbevakning, kontrollsvepning av far

leder samt minsvepning av Hallandskusten uLfördes även. Ma

rindistriktets olika chefe-r instruerades om läget och allt klar

gjordes för eventuella krigsoperationer. 

Den 6 juni hade de allierade börjat sin landstigning i Nor

mandie och marindistriktschefen fick order att varna fiskare 

för möjligen förestående operationer mot Danmark. Såclana 

företag mot Norge ansågos icke heller u teslutna. En ytter

ligare förstärkning av västkusteskadern 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. Minutläggningen pågick flera veckor. Vissa fyrar 

släcktes den 11 juni, en del farleder omlades och ökad svensk 

patrullering företogs. Inlöpande till mellersta delen av väst

kusten kunde blott ske vid Hållö och Nidingen. 

Delta var am åtg~irder, som avsåga att freda oss för att 

främmande maleter ,skulle förlägga si.na operationer till våra 

farvatten. Genom mineringarna tvingades vidare den tyska 

trafiken på Norge ut på internationellt farvatten, och de upp

repade 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 konfliktanledningar avlägsnades. 

I september tydde inkomna upplysningar på en viss av

spänning, beredskapen i Sverige minskades och en del mine

ringar, vilka varit besvärande för våra fiskare, kunde uppta

gas samt vissa fiskefyrar inofficiellt tändas. Det är att märka 

att under hela »mineringstiden>> hade från marindistriktet ut

sänts konfidentiella meddelanden om extra fiskeleder m n1 

till fiskeriorganisationerna föl' att i möjligaste mån motverka 

mineringarnas intrång på fiskarenas lovliga och landsgagneliga 

verksamhet. 
Mark- och luftförsvaret vid Nya Varvet hade detta år un

dergått en betydande förstärkning och utvidgning. Aven rör

liga kustartilleribatterier hade nu tillkommit. Taktiska kur

ser för kustartilleri- och sjöofficerare till ernående av förbätt

rad samverkan vid krig hade givit goda resultat och samöv

ningar', med arme- och flygförband hade bed.rivits i en utsträck

ning, som borde kunna säkra ett ändamålsenligt samarbete 

även vid strid. 
Uneler år 1944 voro anordningar klara på örlogsvarvet för 

att basera nykomna torpedbåtar, ett nytt stabshus invigdes i 

september och krigssjukvården omorganiserades. 

Början av 191t5 kännetecknades på västkusten av att den 

tyska spärren i Siwgerack utvidgades, varom sjöfart och fiske 

varnades genom marinens försorg, samt att vissa svenska mi-
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neringar kunde upptagas för att giva det beträngda svenska 

fisket ytterligare något ökad rörelsefrihet. 

Ett allt större antal no·rska fartyg började nu att fly från 

Norge till bohuslänska kusten, och det visade sig nödvändigt 

att med hänsyn till flyktingströmmen upprätta en speciell sjö

far ts. och båtkon troll vid Strumslad, allt i samråd med läns

styrelsen och dess lokala polismyndigheter. Förhållandena i 

Norge voro som bekant vid denna tid mycket labila, och stor 

uppmärksamhet måste ägnas möjligheten, att tysk militär i 

allt större mängd kunde komma alt orsaka besvär i gränsom

rådena. Förberedelser för internering av dylik militärpersonal 

träffades inom västkustområdet. Det enda tyska örlogsfarty

get, 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 om

händertagits i samband med vapenstilleståndet 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 västkusteskadern 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 ka

pitulationen. Upprepade eskorter av engelska krigsfartyg på 

inväg i Östersjön och på utväg därifrån utfördes under följan

d e månader. Aven rätt stora brittiska konvojer med transport

och hjälpfartyg på väg mot Öresund hjälptes tillditta i våra 

minfarliga kustområden. 

Ett omfattande arbete har nedlagts för att dirigera vår 

sjöfart västerut i samarbete med allierade sjöfarlsorgan. 

I enlighet med de bestämmelser för efterkrigsminsvep

ningen, som utfärdades av chefen för marinen den 9 maj, på

börjades omedelbart hemtagningen av vis,sa mineringar. 

Vad den svenska mindesarmeringen angår, må tillfogas 

att man inom Västkustens marindistrikt under krigsåren oskad

liggjort 3.488 minor. Härvid hava ofta betydande brageler ut

för ts av våra s k ~mindöclarc». 
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Minsvepningen har under året glielit in i elt intern::rlionellt 

skede genom samverkan med dc allierade minsvepningsor ga

nen i Köpenhamn. Uneler årets sista månader har <len di

rekta svensk-norsk-danska samverkan givit alllmera påtagliga 

resultat. Delta ~i.r för oss mycket värdefullt. 

Inom. »Dc Förenade i'l"ationcrna>>, där vårt land bör del

taga och göra sin insats i förtroendefull samverkan med alla 

övriga stater, men alldeles särskilt med våra nordiska brödra

folk och de stormakler, med vilka vi kunna ha andligt och 

materiellt utbyte, måste vårt l::tnd alltjämt vara berett att möta 

de kriser, som säkeTligen i framliden icke helt kunna undvikas. 

Måtte Västkustens sjöförsvar, i intim ,samverkan med vå

ra flyg- och lantslridskrafter, ä ven framdeles vara berelt att 

bestå dc prov, vilka växlingarna i världsläget kunna påfordra [ 

45 

"Bl o • akt!" as gtv 

Några. militärmusika.llska. funderingar. 

De hornsignaler, som av ålder reglera livet inom reling

arna på våra större örlogsfartyg, i våra kaserner och inom 

ans ta lter i land, ä ro förvisso så invanda och traditionstyngda, 

att det kan synas både onödigt och fönnälet att taga upp dem 

till diskussion. 

När nu .så sker beträffande några av dem, är det i käns

lan aV' att även så till synes obetydliga detal jer i den (d~gliga 

rutinen som hornblå:sarnas prestationer i själva verk~t spela 

en ej oväsentlig roll och därför äro värda ett ögonblicks upp

märksamhet också sedan »Fortsä tt! » förklingaL 

Flot tans hornsignal »Giv akt!, är välbekant 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 l vis enskild ställning; den nyblivne jungman

n en k anske först efter en knuff från sidokamraten eller se

dan e lt för si lnationen lämpligt tillrop från närmast sl~tendc 

överordnade hjälpt honom på lraven; den djupt omusikaliske 

befäl!spersonen - för vilken signalen verkar lika obekant 

den femh undrade gången som första gången han hörde elen 

- efter alt viskningsvis ha hört sig för hos någon med 

bä ttre tonminne bcgävad kamrat om »vad del där tutet be

tydde » .... 

Men dessa äro undanl::lb"·. För de flesta råder inn·en tYe
" 

k an om signalens innebörd. Den är känd och välkänd. 

Ingen torde emellertid med bäsla vilja kunna kalla sig

nalen medrycl.:cmde. Det saknas något i tong[m3arna; det 
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fa ttas den snärt, som ligger i det kommandoord, signalen är 

avsedd aU ersätta. Varför? Ja, vad säger melodien? Är 

det inte närmas t »Sträck upp Dig, m en sjunk omedelbart 

ihop igen»? Se ski.sscn: 

Låt signalen i stället se ut ungefär så här och låt den 

inte »pumpas» fram, utan glä ttigt, snabbt och smatrande 

flyta i höjelen och stanna där!: 

I skiss: 

r l 
//. ~•H 
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Nu stannar man kvar i uppslri:ickningcn! Nu kan man 

bokstavligen tala om musikens lyftande inverkan även i nå

go t så enkelt som en hornsignal! 

Och hur låter >> Fortsätt!» som det blåses enligt nu gällan

dc reglementariska föreskrifter? 

t'% .r l" ~ Il 
I skiss: 

~,.+"'~ ~ 
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Innebörden av denna .signal är en order att å tergå till 

vad man höll på med innan >> G i v akt! >> blåstes. Detta inne

bär inte m ed nödvändighet >>Sj unk ihop igen! >> - men lå t 

för enkelhelens skull >> Lediga!,, vara vad som åsyflas! Detta 

säger emellertid icke den enkla melodien, som går uppåt i 

stället för nedåt. Låt elen alltså röra sig andra vägen: 

I skiss: 

Nu hämtas man ned till jorden igen från de hö!jder, dit 

givaktsignalen nyss fört en, och där man sedan dess stått i 

givakt! 

Aven vid en så enkel rationalisering som den nu ifråga

satta kunna naturligtvis speltekniska eller andra svårigheter 

visa sig föreligga, vilka åstadkomma, att man inte utan vidare 

kan genomföra densamma. För lekmannen förefaller ·det 

dock knappast troligt, att .så skulle vara förhållandet. I varje 

fall synes det förslagsställaren uppenbart, att en hel del skulle 

vara att vinna genom ett tillrättaläggande av dessa musika

liska tjänstecletaljer; mer än vad man i förstone kan vara 

benägen att föreställa sig. 
HEm 

Rättelse: I tabell på sidorna 24-25 har för Landtraktor och Ter

rängdragbil totala största utväxling angivits till 129,5: 1 och 80 : 1. 

Dc angivna siJfrorna skola g~illa Terrängdragbil resp . Terrän glastbiL 
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