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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ TJÄNSTEN
VID 57 MM BATTERIER
Kapten

Bo

\il'estin

Kustartilleriets lätta batterier ha en betydelsefull uppgift i försvaret
av våra viktigare inlopp m m. De utgöra en del av försvaret mot
torpedbåtar, som avse att utföra anfall mot fartyg till ankars, och
rnot de mindre invasionsfarkoster, som uppträda vid olika slag av
landstigningsf öretag.
Dessa, de lättå battgriernas prirnära rnål, ha två egenskaper gemensamt. De uppträda i stort antal oclFtännetecknas av snabbhet. Snabbheten kanske varierar men är dock alltid förefintlig.
För att efiektivt kunna bekämpa dylika mål fordras icke blott att
batterierna avgiva verksam eld, utan även att denna avgives snabbt.
Med våirt lands begränsade resurser kunna vi aldrig tänka oss att ha
ett batteri för varje mål, icke ens ett batteri för två mål' Varje batteri
måste i stället räkna med att oskadliggöra ett flertal mål under en kort

ticlrymd, om dess uppgift skall kunna lösas. Härför fordras snabbhet
och eldkraft Snabbhet nås genom effektiv och väl genorntänkt utbildning av siiväl pjäsbetjäningar som eldledare och signalpersonal. Eldkraften åstadkommes genom ohämmad anrmunitionsinsats med stor
eldhastighet i förening med skicklig eldledning och god riktning vid
pjäserna.

Vad här framförts ställer stora krav på l.,ersonalen och på dem som
leda utbildningen av denna. Några av de viktigaste förutsättningarna
för att dessa krav skola tillgodoses äro:
god komrnandoteknik hos edledaren,
r'äl inexercerad eldsignalering,
förmåga tiil snabbt eldöppnande samt

skicklig eldledning.

I det följande skola en del synpunkter framläggas på dessa delar av
tjänsten vicl de lätta batterierna.

A.

Kontmondotehnih och, eldsignalering.

Iitt snabbt eldöppnande och liten dödtid i batteriet erhålles endast
onr eldledarens kommandoteknik är god, och repeterarens förmåga att
anpassa rösten så att kornmandoorden rätt uppfattas är god. N[an torde
kunna karaktärisera kommandoordens lämpliga uttalande rned cle trc
crrden: högt, bestämt och tydligt. Höqt för att repeterarens reaktion
skall bli snabb, ty det är ofrånkornligen så, att en viss ljudstyrka
erforclras för att av en människa framkalla omedelbar handling.
Bestiintt för att kommanclot s1iall få den karaktär av order, som eldledaren vill ha utför<l av pjäsbetjäningarna. Ett obestärnt uttalande
ger intryck av tveksamhet, som gör att repeteraren blir oviss huruvida
avsikten är att han skall repetera kornmandot. Dessutom kunna obestämda kommandon för-växlas med eventuella anvisningar till batteriadjutanten, som även har sin plats i närheten. Tydligt skola kommandoorden uttalas, den saken är självklar. Men detta innebär, att
clet sorr-r är tydligt för eldledaren även är tvdligt för repeteraren. Om
eldledaren

är

östgöte och repeteraren skåning, torde åsikterna onr

begreppet tydlighet vara två, dels eldledarens, clels repeterarens. För
att kravet på tycllighet skall kunna tillgodoses forrlras nTinst två ting:
lämpligt val av repeterare ocl.r övr.ring i repetering. Sak samma gäller
givetvis :iven ifråga on-r förbindelserna melian repeterare och pjäs-

chefer. Härvidlag är clet nog så, att möjligheten att genom personval
irstadkomma en god lösning oftast icke föreligger. Då riråste övningen

bli desto intensivare. Eldexercisen har här sin frän.rsta uppgift, närnligen att åstadkomrna ett såclant samspel i förbindelserna, att alla
kommandoorcl och rapporter utan tvekan klart och tydligt uppfattas.
Ständiga kommando- och eldsignaleringsör'ningar är en av förutsättningarna för att detta mål skall kunna uppnås, och att snabbheten i
kommandoorclens befordrande ökar.

Vaci ovan frarr-rförts är emellcrtid icke tillfyllest,

för att få

kom-

mancloorden att iitföljas av riktiga åtgärder. Genom störningar kunna

orclen komma att drunkna. Sådana störningar äro t ex det egna
batteriets eldgivning, fientlig artillerield, bombfällning m m. Av dessa
liunna de sistnämnda svårligen elimineras, men kanske i viss mårn motverkas gelroln lämpligt val av tidpunkt för kornmandoordens utsägande.
Vad däremot clet egna batteriets eldgivning beträffar, så får denna
icl<e verka störancle. Detta lian även åstadkommas genom att eld2

leclaren på föreskrivet sätt endast avgiver kommandon i eldpauser'
Hän id gäller emellerticl, att eldledaren icke väntar på att alla nedslag
inträlTa, innan kommando angives. Det är ju ofta sir, att clå anbefallt
antal lag avgivits, och de första nedslagen observeras, ligga ett par
lag i luften. Under denna tid är det ofta lämpligt att anbefalla sicl-

korrektion.

Ytterligare ett sätt att göra orderöverföringen säkrare är att i regel
avgiya kommancloorden i en viss bestämd ordning. T ex sidkorrektiorr
före 1ängclkorrektion. NIålangivning, projektilslag, sidsättning och uppsättning i nu nämnd ordning vid eldöpfnancle.
Kommandoorden böra även avgivas i lämpligt avvägda grupper för
att neclbringa tiden för orderöverföringen. Så kan t ex vid eldöppnande målangivning och projektilslag kornmenderas i en grupp samt
sicl- och uppsättning i en. Likaså kunna sid- och längdkorrehtion
mellan eldsliurarna lrommen<leras i en grupp, såvida sidkorrektion
icl,e anbefallts innan samtliga nedslag observerats, och tiden för denna
såluncla inbesparats. Dgtta förfaringssätt förutsätter dock att batteriets
elclsignalering är så inexercerad, att fullständig säkerhet för ordernas
riktiga överförande förefinnes. Det ankommer därför på batterichefen
att avgöra, om cletta sätt bör utnyttjas. Neclanstående komrnando- och
elclsignaleringsexen-rpel kan tjäna ti1l ledning för ett välutbildat batteri.

1i. EldöTPnatulc.

Ett snabbt eiclöppnande åsta,clkornmes genom god kommandoteknilt
i förening n-red snabb måluppfattning vid pjäserna. Kommandotekniken är redan avhandlad. Den snabba måluppfattningen skapas
genorn ofta återkommande övningar i målföljning och målväxling.

N,en är.en om största hastighet uppnås i detta hänseende, kan elrlen
icke igångsättas mecl önskvärd snabbhet, såvida icke pjäserna snabbt
erlrålla lämpliga skjutelen-rent. Detta åstadkommes genom beredskaps'
clcment. Beredskapselementen äro fyra

projektilslag,
uppsättning,
sidsättning samt
1ärnplig anriktning.
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Fig

1.

Irtt

exempel på huru beredskapselement kunna väljas erhålles med
ledning av fig 1. Leden rnellan,Malö och Storö leder till en krigsankarplats. Batteriet har till uppgift att medverka i inloppsförsvaret.
Sannolikaste mål äro torpedbåtar, som avse att utföra anfall mot
fartyg på krigsankarplatsen. Med hänsyn till målets motståndsförmåga väljes spränggranat. Farten kan uppskattas till 50 knop. På
grund härav hinner målet gå en sträcka A-B under tiden från det
nrå1et upptäckts till dess de föista nedslagen kunna beräknas vara virl
målet. Om tiden för eldöppnande sättes till 10 sek och skjuttiden till
12 sek, blir vägen från A till B : 25 ' (10 + 12) : 550 m. Med
hänsvn till sannolik kursvinkel väljes därför uppsättning 62-5,5 :
56,5 hm och sidsättning 90. Anriktning rnot Storö norra udcle. Bered-skapselementen

bli

sålunda

:

spränggranat,
sida 90,
561 och

anriktning rnot Storö norra udde.

vid pjäserna för att
t ex efter rlaterielvård.

Beredskapselementen bokföras

vara

till

hands att ställa in,

dessa

alltid skola

Uppträder nu ett måI, som motsvarar de anbefallda beredskapselementen, öppnas elden mecl <lessa på kommando t ex
Torf edbåten
B eredskaPselement

Tztå lag

Uppträder annat mål, för vilka beredskapselementen bedömas icke
vara användbara, givas änclringar till dessa t. ex
Minsweparen
B eredskapselem,ent

öka åttq
Framåt f ent'

Ett

laq

vilket exempel tydligen innebär ett avsevärt långsammare mål. Därest
ändringar i beredskapselementen göras på detta sätt, bör komn-randoordet >>Beredskapselement> alltid föregå ändringarna, för att tl'ekan
ej skall uppstå. Detta kan synas innebära en tidsförlust, men att n-rärka
är, att kommandoord för projektilslag ej behöver angivas, och att målangivning och >>Beredskapselement>> kan avgivas i en grupp.
Under mörker skall elden i regel öppnas med beredskapselementen,
såvida det ej är fullt klart, att dessa äro felaktiga. Bedömning av
målets rörelsetillstånd är svårare och tager längre tid under mörker,
varför någon tidsförlust i regel icke bör uppkomma, om detta bedömes
med hjälp av eldobservationerna. Vidare bör tnan ha i minnet att
strålkastare, då den öppnas, torde bli utsatt för beskjutning och försatt
ur striden, varför tiden för eldgivningen blir mycket kort. Kommando
för eldöppnande blir därför t ex
B

elyst

B eredshaf

selement

Tzlå lag.

C. Eldledning ocll eldobseruution.
I"ör att verksam eld skall kunna förläggas på målet fordras, att
riktiga eldobservationer läggas till grund för eldregleringen. FönrTåga
att utföra riktiga eldobservationer är därför ett viktigt krav, som
ställes på eldleclaren, och fordrar mycken övning i att observera ne<18

slag. övningarna måste dessutom äga rum nnder skiftancle förhållanden. Observationssvårigheterna variera nämligen avser'ärt med t ex
sjöhävning, dimma, skymning, dagning, mörker, observationsplats m m.
Eldobservationerna skola göras dels i sida, dels i längd. Sidobservationer äro i regel lätta att utföra, men fordra noggrannhet av observatören, enär förutsättningen Iör att elden skall l<unna läggas p:i
rrrålet och bibehållas där är, att korrektionens mått grundas på riktigt
uppmätta sidavvikningar. Många eldledare göra felet att icke mäta

avvikningen

i

förhållande

till

målets.

mitt, vilket medför, att påföl-

jande eldskur kommer att ligga i målets för- eller akterkant. I synnerhet framkommer det ofta en önskan hos eldledaren att icke ändra sidläget, då elden ligger i målets förkant, beroende på att nedslagen bliva
observerbara i längcl. Men härvidlag måste man komma ihåg, att avsikten icke är att erhålla längdobservationer utan att nå uerkan i målet.
Längdobservationer äro betydligfsvårare att erhålla, eftersom nedslagen i regel icke äro observerbara i längd, förrän elden ligger rätt
i sida; d v s nedslagen ävteckna sig mot e1ler delvis skymmas av målet.
Ligga nedslagen i målets förkant eller något före detta, kunna observationer dock ofta erhållas, genom att målet passerar förbi vattenuppkasten.

Vid batterier med högt belägen kommandoplats kunna längdobservationer göras, även om elden ligger fel i sida .Ofta kan dessutom avgöras om längdavvikningarna äro stora eller små, varigenom eldregleringen kan underlättas. Det är därför av vikt att eldledaren, där sir
är möjligt, väljer en högt bel{gen plats (eventuellt för hjälpobservatör), varifriin observationer kunna utföras.
Kustartilleriets 57 mrn batterier äro numera enbart utrustade med
spårljusarrrmunition. Spårljuset underlättar avsevärt observationerna
i längd. Genom att rätt utnyttja spårljuset kunna längdobservationer
erhållas, även då elden ligger fel i sida. Några exempel härpå jämte
en del andra bedömningsgrunder vid nedslagsobservation, sorn varje
eldledare bör vara fullt förtrogen med, kommer här att framläggas.
l) Om nedslagen ligga efter må.let, han obseraation göras i. förhålland,e

till

d,en au hölztattnet bildad,e vattenstrimman.

Fig 2 visar ett exempel på huru längdobservation kan erhållas på
detta sätt. Figurens nedslag ligga tydligen plus. Dylika observationer
kunna utan svårighet utföras från högt belägen kommandoplats, dir

Fig

2.

måilen äro snabba, och ring:r sjöhävning råder. Vicl minclre målfarter

och större sjöhävning blir vattenstrimman allt otydligare, varför
observationsmöjligheten minskar. Vidare få sidavvikningarna icke
vara alltför stora, om observationen skall vara säker, ty clå kan clet
förhåLllandet inträffa, att ett nedslag, son.r ligger minus i förhiillande
till vattenstrimman, i samr.na ögonblick är plus i förhållande till rnålet.
Denna risk ökar, ju brantare rnålet rör sig mot batteriet. Lågt belägen
observationspiats nrinskar eller omöjliggör clylik observation.

2) Om

före (efter)' må'let i' dess rörelseriktniny'
iir miwr's (pltts).
til1 att ovanstående påstående har fog för sig är föl-

ned.rlagen ligga

finnes anletlning antoga, att löngdliiget
Anleclningen
jancle

:

Avstånclet bedön-res till
3000 m, och båtens iclentifiering ger vicl handen att dess fart torde
vara 35 knop. Kurser.r bedörnes till tvär's vänster, och n-recl denna grund
anbefalles uppsättning 30 hn-r och sidsättning 65 samt avgivas två lag'
Orn avst:indet var felbedömt, och det verkliga avståndet var 3400 m'
kommer eliien att ligga före rnirlet, vilket framgår av fig 3.

Eretnfel. En torpedbåt skall beskjutas.

Under skjuttiden kommer målet att förflytta sig från A till B,
rneclan framförhållningen var beräknad för förflyttning från C till D.
När nedslagen inträffa i D, befinner sig därför målet i B. Från
batteriet synas neclslagen ligga före målet mecl en avvikning, vars
storlek är

l0

l1

A

S:

l'

l'

/s:ooo

rs:ooo
3,-r

-4str

Harle clet verkliga avstårrclet i stället varit t ex 2600 rn, skulle neclstorlek på
sl:rgen i stället ha intriiffat efter målet med ungefär samma
avvikningen.

clen avvikning, soul ttppkomn-rer på detta sätt, är ganska
betvclande, framgår av nedanstående tabell, där avvikningens storlek
i str vicl ett fel i avståncl av 200 rn vid tvärskurs är angiven.

Att

\ f knoP
\
AVm \
3000

1

4000

1

2
2

1

1,5

i

1,5

5000
6000

Är

3

2

2000

avstån<lsfelet

t

vici 4O knops fart :

ex 800 rn,

4

5

3

4

2

J

2
2

2
2

blir sidavvikningen på avstånd 4000

m

12 stt.
Vitl
Vicl kommande och gående kurser rninskar denna sidavvikning'
angivn:r.
tabellen
i
den
av
liursvinkel : 30o blir avvikningen hälften

\'Iöjlighetenattpåclettasättutnyttjasidlägetförattbedömalängdleg.et tör i första hancl användas under mörker. Därvid föreko'r'rer
oiia, att man mecl hjälp av spårljuset kan bestämma sidavvikningen'
kan
r-nen att ne<lslaget icke kan observeras i längdled' Längdäntlring
är
denna
av
om
storleken
cl:i göras mecl hänsyn till sidavvikningen,
såclarr,
f

att huvuclcleien av clenna kan antagas vara beroende på nätnnda

örh:illande.

från taå eller ftera piiiser korsa varan'dra
liingtlldqet
är
Ptus. Om' de icke möta L'arandra före
före nedstagen,
sammantriiffa banorna i nedslagsögort'
minws.
ned,slagen, iir längd,tiiget

3)

Onr spårljwsbanorna

blicket, tigger elden nöra målet.

Förutsättning för detta påstående är, att sidriktningen vid pjäserna
är god. Av fig 4 framgår riktigheten av ovanstående'
T2

Skillnaden mellan nedslagen i streck vid en pjäslucka av 5O m och
ett avståndsfel om 2A0 m finnes angiven i nedanstående tabell.
Sidavvikning
1000

2xfi

str

10

)<

3000

1,1

4000

0,6
0,4

5000

i

Som synes av tabellen framträder skillnaden i sidläge mellan
pjäserna främst på små avstånd.
Denna möjlighet ätt"bedöma länglläget bör alltid utnyttjas, då sidriktningen kan förväntas vara god. Att märka år, att om korsningen
av banorna icke lägger'rätt i sida, så gäller den angivna regeln i full
utsträckning, om sidriktningen är god. Då man erhåller sidavvikningar
mellan nedslagen under inskjutning, bör man dessutom komma ihåg.
att i regel icke anledning föreligger att göra pjäsvisa sidkorrektioner,
utan att felet oftast har sin grund i längdfel, varvid nedslagen automatiskt samlas, då längdläget tillrättas.

4) Om spårljusbanan aatechnur sig mot målet aid, nedslaget, är
liingdliiget mi,nus. Då, spårljuset synes utsläckas aa ynålet vid, ned,slaget,
är längdliiget

plws.

Den uppställda regeln är självklar och har betydelse endast under
rnörker. Den har medtagits här emedan en ovan eldledare ofta glömrner

att iakttaga spårljuset vid målet och i stället koncentrerar sig på att
i mörkret, vilket ofta

observera nedslaget. Om detta icke skulle synas
förekommer, gäller det att utnyttja spårljuset.

5) Vid shjutni,ng under mörker i strålhastarbelysni,ng synas minwsi niirheten aa ljushonen såsont. warta shuggor, meclan plus-

netlslag

nedslagen icke hunna observeras. Föreligga stora sidfel, han förhållan'

det doch bli om.hastat.

Detta påstående är kanske svårt att illustrera, men erfarenheten
se igenom en ljuskägla under mörker. T o m före-

visar svårigheten att

l3

mål i den clel av ljuskonen, som ligger på motsatt sida från observatören, äro svårobserverbara. Ett nedslag, som ligger bortom ljuskonen, blir därför skymt av denna. Förekomma stora sidfel kunna
givetvis nedslag, som skymmas av ljuskonen, ligga på minussidan, lrien
i såclant fall behöver n-risstag icke göras, enär sidläget alltid kail
observeras me<l hjälp av spårljuset. Nedanståencle figur illustrerar
detta förhållande.

Fig

5.

i

närheten av ljuskonen sk1'tr-rmer clenna, varigetlonl
Även i detta fall kunna stora sidfel r-r.rediöra.
bildas.
en svart skugga
att pluslägen giva samma bild, vilket ilock icke behöver orsaka misstag. trig 6 visar ungefärligen huru dylika rr-rinusnedslag synas'
Nlinusneclslag

Fie

l1

6.

Att märka är, att nedslagens skuggor ofta fra olika form och storlek, varvid de bliva mindre, ju större minusläget är. Man skall därför
icke vänta sig, att skuggans form helt skall rnotsvara den nedslagskontur man vant sig vid att se under dager.
6) Vid sh jwtninq under mörker i stårhastarbelysning synas nedslag,
sonr. intriiffa i ljushonen på må.lets minussida eller ligoa fel i sid,a,
såsom stora aitq pelare. Plu,sned,slag, som, itntröfra e ljuskonen bahom,
målet, synas tydligt, men ha en gråahtigare fiirqton,.
Anledningen till att plusnedslagen bakom målet icke få samma ljusa
färgton som övriga nedslag i ljuskonen är att dessa befinna sig i
rnålets skugga. Ofta kunna dock topparna på sådana nedslag te sig
nrycket ljusa, vilket inträffar, då nedslagen ligga nära målet. Därvid
kan nedslagens nedre del vara helt skymd av målet.
Observeras bör dock, att vid övningsskjutningar mot >>nätmål>>, plusnedslag kunna lysa genom nätefoch därvid lätt kunna observeras
såson-r liggande minus.

Ljusanedslag

(direkt
\{örkare nedslag

(i målets skugga)

Fig

7.

D. Sa,mnmnfattnittg.
Skjutning med 57 rnr.n batterier är en konst, som sätter personalens
skicklighet på svåra prov. Samtidigt är detta slags skjutning mycket
uppfostrande ur artilleristisk synpunkt. Skjutresultatet är helt beroende
av eldledarens :rrtilleristiska tänkande och omdöme samt samspelet
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inom batteriet. Inga l<omplicerade eldledningsanordningar förhindra,
att batterichefen i varje ögonblick kan hålla batteriet helt i sin hand.
Batteriet skall ha en viss >>ton>>, som vid skjutning mot snabba mål
kan illustreras på följande sätt:
fartygsrnål uppträder
ett par korta kommandoord höras
en kort eldskur
några korta kommandoorcl
batteriet tystnar
en längre eldskur under snabb eldgivning
några korta kommandoord
batteriet tystnar
en längre eldskur under snabb eldgivning
os\r.
Innan batteriet kommer clärhän, fordras emellertid intensiv övning,
för batteripersonalens del mest skall omfatta eldsignalerings- och
målföljningsövningar under korta moment, varvid i de sistnämnda
målväxlingar ofta skola förekomma. Batteriet skall uppfostras till
snabbhet och on-rväxling. För batterichefen och övriga, som skola
tjänstgöra såsom eldledare, äro de viktigaste delarna av utbildningen
kon'rmancioteknik, observationsövningar och övningar i att reagera för
nedslag, varjämte de teoretiska grunderna för eldregleringen göras
till förernål för ingående studium. Vid mobiliserat batteri skall batterichefen tillse att i synnerhet batteriadjutanten och pjäscheferna samt
ersättare för dessa komma i åtnjutande av denna utbildning, ty ett
57 r-nrn batteri får aldrig tystna i brist på elclledare. X{ed två man
per pjäs skall verksam eld kunna avgivas. Först då cletta mål har
uppnåtts, är 57 mnr bzrtteriet det striclsinstrumellt, som lian beteclinas
nrecl or<1en r-:ilutbildat och r'ältrimrnat.
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ALLT INOM BILBRANSCHEN

HUR JAPANERNA TOG
CORREGIDOR
Kapten Bertil Larsson

R.a"n

tre dagar efter blixtanfallet

på.

Pearl Harbor

den T.december

1941 landsteg de första japanska förbanden på norra och västra dele'

av Lrzon i Filippinerna. I{äftiga strider medförde bl a, att huv'dstaden Manila och örlogsbasen Caz,ite föll i japanernas händer redan
den Z. januari 1942, bäda för japanerna värdefulla erövringar. Ingenclera kuncle emel{ertid utnyttjas, så länge kustartilleriförsvaret vid
inloppen till Manilabukte.r var obr$tet. Motståndet pä Luzon. bröts
av den japanska övermakten den 9. april, men detta till trots i<ämpade
kustartilleribatterierna iridare, så länge någon möjlighet fanns. Först
den 6. maj 1942 var den sega öfästningen Corregidor knåckt. Kwstartilleriförsaarets artilleri oclt, rnirteringar h,ad,e sålunda i öaer fttra
ntå'nader hindrat z,arje japansht fartyg, örlogs- eller transfortfart5,g,
att inlö2>a i en redan erötrad, åos. Helt säkert ett allvarligt streck i den
japanska räkningen.
Det strategiska värdet av kustartiileribatteriernas sega försvar vid
Corregid,or är känt och erkänt. Ytterst få detaljer om striderna har
hittills offentliggjorts, vilket är.fullt naturligt, eftersom amerik:rnarna
måste inrikta sig på att återerör'ra dessa positioner. (Corregidor återtogs i februari 1945, Fort Hrrghes den 31. mars, Fort Drum den 14.
april och Fort Frank den 19. april). Det är därför glädjande, att en
vederhäftig och de,taljerad skildring av striderna om Corregidor blivit
offentliggjord. Det är den amerikanske översten Stephen 'M. llellnik,
Coast Artillery Corps, som skrivit en intressant artikel i Coast
Artillerv Journal, häfte mars-april 1945.
Inloppet till Nlanilabukten är omkring l9 km brett. I inloppet ligger
Corregidor längst åt nordväst 3,5 ä 4 km från Bataanhalvöns svciostspets. C'orreqidor är av ungefär sanlma 1'tinnehål| son Arholm. i
Stockholms norra skärgår<l. ön är r-elativt hög n-red delvis br-anta,
klippiga stränder med djrrpa raviner in mot öns centrala de1,ar. Vidare
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Karta 1. But:ranh:rlr'ötr c,ch inloppet till \[anilabrikten.

inlopipet itarna Caballo rnecl Fort IJughes, Fraile ned lort
f)rttm sant C.arabao necl I;ort Franh. Största avståndet i inioppct,
rnellan Fort Httgltcs och -Forl I)run, är endast 6,5 krtl. N'Ianilabuktens
ml,nning är siLledes en g\'1rnsarll terräng för ett kustartilleriförsvar.
Jämför kafia 1.
enligt anförtl a|tikel
Kustartilleriförsvaret vicl \,Ianilabukten hacie
urrgefär följantle
jiirnte anclra uppgifter i Iackpressen
i iruyuclsalt

ligger

i

omf attning.
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C

orregidor

Batteri Sm,ith,: två 30,5 cm l<anoner.
>> Hearn: tr'å 30,5 cm kanoner.
>> Geary: åtta 30,5 cm haubitser.
>> Way: f)'ra 30,5 cm haubitser.
>> Sunset: fyra 15 cnr kanoner.
>> Rock Point: två 15 cm kanoner.
>> Ilamilton: tvä 1.5 cm kanoner.
>> Iames: fyra 7,5 cm kanoner.
Ovanstående fasta batterier är arrgivna pä karta 2.
Dessutom omnämnas pä Corrcgidor utan närmare ortsangivelse:
Batteri Wlreeler: 30,5 cm kanoner i självsänkande lavettage (sannolikt två pjäser).
Batteri Crochett: 30,5 cm kanoner i självsänkande lavetter (sannoq*i
likt två pjäser).
ätta röiliga 15 cm pjäser.
Fem 7,5 cm luftviirisbatterier om tillsammans 20 pjäser.
E,tt antal 7,5 cm och 37 mm piäser för strandförsvar.

Fort Hwghes.
trtt 35 cm kanonbatteri (sannolikt två pjäser)

i

självsänkande

lavettage.

Ett

30,5 cm haubitsbatteri.

Luftvärn.
Fort Drum.
Fyra 35 cm kanoner i dubbeltorn.
Fyra 15 cm kanoner i dubbeltorn.
Luftvärn.

Fort Franh.
Två 35 cm kanoner i självsänkande lavettage.
Ett 30,5 cm haubitsbatteri.
Fyra 15 cm kanoner
Fvra 7,5 cm luftvärnskanoner.
Rent siffermässigt verkar detta kustartiileriförsvar synnerligen
imponerande. Minst 36, sannolikt över 40 svåra pjäser med 30,5 och
35 cm kaliber på en bara 20 kilometer lång front är ju en osedvanligt
19

o

k

'rJ

F{ +,

+
d
kp
.d5
:t0

+, .o

rn
I

o,

l

>d.c,

v,

<rti
+r
Ph
d.d

!

o
.rJ

+,

p

+,

AO
"dd
>o

og

lt

pd

O
0o

+J

p

=

;cÖ

.c

-1

Gl$+l G-

bo

'6
.J

L

o
E

E:

!,
ct

c

a
Ot
d

!

c
ot

a

U

.i
d

20

starli kustartiilerikoncentration. Granskas artilleriets kvalitö, finner
rran emellertid, att det ligger något av sekelskiftets stän-rning över
Iörsvarsanstalterna.
Och då, ornl:ring år 1900, kuncle .,,i också
bjucla pir d1'lika kraftsamlingar. f'räihavet torcle väl på den tidcn ha
virrit en av världens bäst försvatacle fjärd:rr. T jugotz:å 24 cn pj:iser
irå Rindön kuncle dåi insättas r-not det on'rkring sex liilonreter l.'inga
f:rrlattnet. De fvra 30,5 kanor-rerna i batterierna Smith och Hearn läg

Ililrl .1.

J0,.5 crn kanon

i batteri

II

cant.

l)jäsen storl oskvcklarl; vänciskivc-

iavettcn mcclg:rv inte hög eln'ation.

]liirl "1. 30,-5 cn-r si:ilvsänl<ande karrorr i Lzttteri Crochelf. Det kr-rnde niistan lika
giirrr;r rera err bil,l lr:rrr (lvre \/-crl{et, Oscar-Freclriksborg, ellcr t d batt K 1,
Kungsholrns fort, ellcr Oscar II :s {ort i (iöteborg. Pjäsen är högst,10 kalibcr lång.
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i vändskivelavetter (barbett), sorn endast medgav låga elevationer och
hacle följaktligen kort skottvid<l (bild 3). Litet höjdriktfält hade ocksår
samtliga pjäser (35 och 30,5 cn-r) i självsänkande lavettage (bild'1),,
en kvarleva från clen tid då f:rrtygsartiileriet hade flacka projektilbanor och flyget ännu inte börjat revolutionera vår livsföring. Ii'allistiskt sett har det självsänkande lavett:rget inte nirgot gott anseentle.
3.5 crr pjäsen sliöt intc mycket över 20 kilometer, vilket är omli|ins
hälften :rv en mo<lern 35 cr.r-r liustartillerikanons skottvirlcl. .10,.5 cnr
haubitserna, sorrl siimmaniagt uppgick till minst 20,t-ar mörsarlillrantle
pjäser, högst 10 kaliber lirnga. Irjäsens smii dirlensioner belyses kanske
bäst av clen låga pjäsvikten, enclast 10 ton. IJärnför \'irr i0.5 cn]

r++-:

\'\qi' .,:;

llilcl .5. Spillrorna ar, b:rtteri lir(1,1', sonl rrrsprur.rgligen hade fyra 30,5 crr
h:rrrbitser. :rv högst 10 kalibcr långa. Klart syskontycke mcd 21. battcrict lrir
Itinrlö eller f
22

rl

Stenbrottsbatteriet på'l'jrrrkö.

Bild

6.

J)etta är l:ort l)rum rned sina 35 cm dubbeitorn. l,{an skulle annars
kunna tro, att det (osänkbara) betongfartyget blivit verklighet.

pjäs M/16 med sina 123 ton.l Dess projektil är 80 kg lättare än
den svenska. Då dessutom de självsänkande pjäserna (bild 4) stod
uppställda i verk som betänkligt pånrinner orn övre Verket på OscarFredriksborgs fort, och haubitserna (bild 5) stod sida vid sicla bakom
vallar, som visade klart syskontycke med 21. eller 22. batteriet pä
Rindön, är bilden av de föråldrade befästningsverken ganska lilar.
Det var bara Fort Drunt som bildade ett undantag, rnen ett mycket
egendonrligt undantag. Fort l)runt, var en konstbyggnad av betong,
uppbyggd p:l ett litet skär. Totala längden var omkring 100 meter,
bredden knappt 4O meter och höjden 12 rneter. Fortet notsvarade till
ungefärlig storlek och form förskeppet på ett slagskepp. (Ilild 6).
>På cläck> fanns, förutom en <1e1 luftvärn, två 35 cm dubbeltorn på
enclast 25 meters avstånd från varandra. Inte ens den för amerikanska
23

från tiden för första världskriget så karaktäristiska:gallermasten saknades med uppställningsplatser för. strålkastare och lodbasinstrument. Fyra 15 cm kanoner i dubbeltorn var inbyggda på
fortets sidor på liknande sätt son-r på äldre slägskepp. Fortet var sålunda en mycket originell skapelse, som emellertid visade sig besitta
stor motståndskraft mot såväl japanska som amerikanska anfall.
Små dimensioner, ett l<ompal<t byggnadssätt och fullgott skycld åt
pjäserna (pansartorn) r'ar de väsentliga orsakerna härtill. -- Även
slagskepp

om det korta avståndet mellan 35 cm tornen måst inge betänkliglieter,
var dock Fort Dru'ms fyra 75 cnt, piäser d'et enda svdra battet'iet t''itJ

m,o cl erna kraa.
kunna sägas, att on-r alla
trtan
överdrift
nu
torde
redan
mycket
Så
konstruerade och uppmodernt
pjäser
varit
clessa omkring 40 svåra
japanska
anfallsmetoderna inte ha medfört
ställda, skulle de använda
Corregid,ors fall. En effektiv artilleribekämpning skulle då kunna
presterats, varigenom det japanska belägringsartilleriet tvingats till-

M anilabukt en, so m någ orlwnd,a m ot svarad.e

till ogvnnsamma stridsavstånd. -- Däremot skulle försvars;rnstalterna kunnat betvingas av långvariga, kraft<xlande bombanfall ay
invasionsmodell 1944. Men dylilca anfall 1åg utanför det japanska

baka

f

lygets prestationsf örmåga.

KRIGSHÄNDELSER

Inledningssked'et.

Den29. december 1941 utsattes Corregidor för sitt första fl1'ganfall.
54 tvåmotoriga bombplan och ett stort antal attackflygpian anföll
anläggningarna på ön. Bombplanen höll sig meilan 5.000 och 7.000 m
höjd. Kustartilleriet erhöll blott lätta skador. I batteri Smi'th försattes
en 30,5 cm kanon ur stridbart skick för sex timmar. Ratteti II/ov
var ur strid i 24 fimmar.
Bornbanfallen återupptogs den 31. december och pågick över clen
7. januari. De sammanlagda skadorna under perioden var ovanligt
små. Luftvärnet hade förluster samt skador på kablar och ar]dra förbindelser. Synbarligen beclrev japanerna ytfällning, eftersom bombnedslag förekom likformigt över hela ön. Det fanns en bombkrater
på ungefär var tjugofemte meter. Amrnunitionsrapporterna för perioclen visade, att det åtgicli i nredeltal 120 skott för att skjuta ned

ett flygPlan.
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Skadorna på byggnader var desto större. De flesta förråden och
barackerna träffades, liksom vattencisterner, brännoljetankar, prårrar

ni rn. Ifälften av alla trähus förstördes, i huvudsak genom brand.
Tillgängliga brandkårer visade sig otillräckliga. Härigenom förstördes
en stor mängd oskyddad materiel alldeles i onödan. Byggnader av
betong klarade sig bra och kuncle användas efter anfallen, fastrin de
träff:rts upprepade gånger. ör'erste l,Iellnik anser, att endast betongbyggnarier borde {inna,s inom en befästning och konstaterar, att ctt
tiilfälligt skjul alltför ofta blir en ständig förvaringsplats. Känns
bilden igen ?
Personalf örlusterna var förvånansvärt små. En del förluster
berodde på att personalen av slarv e1ler nyfikenhet inte sökte sli,vdcl.
En fölid av bombanfallen r.ar, att alla förband började gräva ner
sig. Skyddsrum bvggdes av alla storlekar och modeller. Dessa visade
sig vara av rnycket.stoft värde n-rot EJutet av belägringen, dir artilleribeskjutning från Bataanhalvön pågick dygnet runt.
Redan före kriget hade kustartilleribatterierna delvis fullträffsäkra
täckningar över durkarna. Luftvärnsbatterierna skaffade nu skydd mot
bombsplitter genom bröstvärn kring pjäser och instrument. Dessa
värn gjordes av laddningshl.lsor, som ställdes på kant och fylldes
med sand.

Iltt

luftvärnsbatteri, som hade en utsatt öppen ställning nära batteri

Cheney, grävde ner sig, så att tapparna kotn under rnarkytan.

Itfter

de förtta bon-rbanIallen lacle luftvärnsbatterierna ner alla sina ltablar
i öppna kabelgravar ungefär eo fot cljupa. Det är anmärkrringsvärt.
att luftvär-nsförbanclen så sent son 1912 inte hade vidtagit några sorr-r
helst skyddsåtgärder.
Sarrrr-ranlagda effekten av de häftiga bombanfallen29172 I94l-7ll
1912 blev följande: de flesta trähusen förstördes jämte iärnviigen,
en brännoljecistern och några priLn-rar; skador uppstocl pä 25 c/a av
betongbl'ggnaclerna, på vattenledningen och telefon- och teiegrafiörbinclelserna. På, artillerim,aterielen, liitta shndor, sonr alla snabbt avhjölftes. Personalförlusterna i clöda och sårade uppgick till hundra
rran, de flesta på grund av olämpliga skydclsrum.
Under tiden 8. januari till 23. mars 1942 utförde japanerna inga
beslutsarnma f lvgan f all mot C o r r e g i.d o r. Lily gv erksamheten var begränsad till några enstaka störtanfall mot de friliggande forten och rnot
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ankars i fortens närhet. Bombanfallens sporadiska uatur
syntes visa, att flygplanen i allmänhet var på återväg från andra uppdrag. Själva Corregidor anfölls inte.
I februari gjordes ett försök att använda den gamla 30,5 cm haubitsen
som luftvärnspjäs. Skjutelement för åtskilliga spärrlägen inorl bonrbriktsträckan beräknades. Nirgra 305 kg spränggranater ändracles, s;i
att de kunde apteras med tidrör. Varken luftvärnets krutsatsrijr eller
clen rörliga 1.5 cm pjäsens tidrör för granatkartesch kunde få 30,5 cnr
granatcn att detonera. Luftr,ärnets urverksrör prövades. Det fungerlrdc
utmärkt i en 15 cm men inte i en 30,5 cm granat. Sedan kom kapitulationen, och det blev därför altlrig klart, om 30,5 cm spränggranatens
uteblivna krevad berodde på att projektilens 1ångsamma rotation inte
kunde anlera urverksröret el1er orn dettas detonator var för liten för
att initiera sprängladilningen i 30,5 cm granaten. iMan hacle den r.rppfattningen, att 30,5 cm krevader i de japanska flygförbanden si<ulle
avskräcka dessa från massbombanfall mot ön.
I slutet av januart började det japanska artilleriet beskjuta Corregi.dor frän trakten av Ternate i provinsen Cauite (se karta 1). Elclen
1åg mycket illa. Blindgångare visade, att beskjutningen utfördes mecl
10,5 cm pjäser. Japanerna sköt bara på morgonen, då de hade solen
i ryggen. På så sätt kunde batterierna inte lokaliseras med hjälp av
mynningsflammlan. För att vtterligare försvåra upptäckt av batterierna
använde japanerna skenbatterier. i vilka rök alstrades samtidigt sonr
batterierna sköt. Amerikanarna utarbetacle ett system för ljridrnätning, men det blev för invecklat. Elden frän Fort Frattks 30,5 cm
haubitser tvingade tillbaka rlet japanska artilleriet från dess ursprungliga ställningar på stranden. Härefter inriktades den japanska elden
i huvudsak pä Fort Dnrm och Fort Fronh.
Skadorna pä Correg;,dor av der-rna beskjutning var mycliet små.
llfter den för.sta förvåningen över eldgivningen nonchaleracle personalen elden, om inte nedslagen tog alldeles i närheten. Förbanden i
strandf örsvaret grävde flera skyttegropar och förbättrade täcl<niugarna

fartyg

till

på sina kulsprutevärn.
Om,hring den 15. f cbruari, började en koncentrerad beskjntning av
Fort Dnrm och Fort Frarft. 10,5 och 15 cm artilleri deltog. I april
användes också 24 cm pjäser. På en dag träffades Fort Drtnn av 7ffi
projektiler. I)ess gallermast träffacles flera gånger och lodbasrnåt26

stationen förstörcles. Alla lrrftr'ärnspjäser slogs ut. Llnder hera denna
beskjutninq försattes 35 cm tor'nen, inte uid något tittfötle ur stritlhart

shich. över 4,5 meter av f; crt l)runts betongtak blev så småningom
avskalat, men fortet hacle srr-rå förluster och deltog i striclerna på ett

förtjänstfullt sätt.
Fort Franh var ett större mål och clessutom mera sårbart. Alla
pjäser, son'r stod i öppna värn, var synliga från Ternate; avstiinclet
var onrkring. 3 ä 4 km. f)et I'ar f:,ra7,5 cm lvpjäser och f_1'1;1 15 cn-r
pjäser, och alla förstördes. Däremot klarade sig det gamla .30,5 cm
haubitsbatteriet och de två självsänl<ancle 35 cm pjäserna ända till
slutet.

Forl Hwghes skadades knappast al den japanska elden.
Av den häftiga beskjutningen av I;ort Drunt och Fort liranle i
-senare hälften av rnars och början av april kunde man dra den slutsatsen, att japanerna avsåg att erövra dessa fort. Försöken att tysta
de japanska batterierna missll'6k2dsr, sedan dessa grupperats olt-t
bakom några höjder. Amerikanarna saknacle då möjlighet att rokalisera

batterierna (flvget var utslaget vid denna tidpunkt), och det var ont
om spränggranater till 30,5 cm haubitserna. Alla kustartilleripjäser
utom 15 cm kanonerna var utrustade rned pansargranater mecl fördröjda rör. Allt som allt fanns det omkring tusen 30,5 cm spränggranater med ögonblickligt spetsanslagsrör. Eftersom japanerna heia
tiden höll sig bakom mask, var det bara de gamla 30,5 cm haubitserna
som kunde utnyttjas. X,Ied hänsyn till den knappa tillgången på
spränggranater var det nödvärrdigt att vara återhållsam vid besl<jut-

ning av batterierna på Cavitelandet, i all synnerhet som ammrlnitionen
kunde behövas mot den på Rataanhalvön framträngande fienden.
I februari gjorde japanerna en landstigning på västsidan av Rataanhalvön. Ilatteri Geary öppnade eld mot japanska truppsamlingar på
sydvästudden p:i omkring 12.000 meters avstånd. 30,5 cm spränggranaten visade sig mycket effel<tiv; japanska fångar berättade, att
cle trott att projektilerna var flygbomber. Alla kustartilleribatterier,
som bar mot Bataanhalvön, hade vicl denna tidpunkt orienterat in
eldledningskartor över området på sina skjutbord.
I slwtet få m,ars och, r hörjon, aa april återupptogs de japansl<a

flyganfallen mot Ccrregidor. I3ombplanen uppträdde på 8-9.000

nreters höjd. Bara två av de

fer-r-r

luftvärnsbatterierna kunde ingripa
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på så stora höjder. De japanska bombförbanden var nrr mycket
rr-rindre än tidigare; det var i allmänhet tre eller sex plan i väl spridda
formeringar som anföil samtidigt. Ilomberna spreds likformigt över
ön. Det japansl<a artilleriet, som sköt samtidigt, vållade lufti'ärnet
mvcket besvär. I-)essa anfall förorsakade föga skador och smii. förluster. Alla förbanci hade nu tillräckligt med skyddsrum.
liataans fall den 9. a.pril 1942.
Bataans fal1 väntades re,Jan omkring 1. april. Strirlsviljan på
Corregicicr var emellertiil obruten och någon tanke på att Carr,:rtidor
sl<trlle kapitulera samtidigt sonr Bataan fanns inte. Nlera kustartilleri
och luitvärn fanns pir ön än då l<riget började.
Då sitr"rationen omkring den 3. april blev allt mera kritisk pä Bataan,
gavs order pä Correqid.or, att förbanden skulle ordna reservförriLcl
av vatten. 30,5 crn laddningshvlsor :rnvändes härför. Dessutorn
orrlratles förrixl av proviant i varje stridsställning. Provianten beräknades räcka tili den 30. juni. Tlensin fanns till 1. augusti och dieselolja till 1. juli.
Slttt strid e rna unt,

C

orr e qid or.

Reclan de'n 70. afril
i verksamhet från
tr:rltten av Cabcabeiz. Avståndet härifrån ttll Corregidor är omkring
8 kilometer. I. lclgivningens intensitet växte irån dag till dag. Artilleribekärnpningen från Corregidor var ganska ringa. Den 1rl. april var
alla liustartilleribatterierna på CorregiCors nordsida förstörda eller
försatta ur stridbart sliiclr. Det var tre 15 cm batterier om tillsammans irtta pjäser och ett 7,5 cn batteri om fyra pjäser. Ratteriernas
gruppering var sådan, att de kunde beskjutas med direkt elcl från
llataanhaivön. Även luftvärnsbatterierna blev hirrt åtgirngna. Centralinstrurnent och avståndsinstrument var särskilt sårbara. Tre tratteriställningar, som syntes frän Bataan, förstörcles fullstäncligt. Luftvärns-

var det japanska artilleriet

förbanden olxgrupperacles och 15 av de numera 24 luftvärnskanonerna
räclclades

på så sätt.

Även övriga kustartilleribatterier besköts,

- inte liunde göra direkta observationer, blev
men eftersorl japanerna
elden till en början inte så särskilt effektiv. Det var i huvudsak 15 cnr
artilleri som användes, men åven 24 cm och i någon utsträckning
10,5 cm artilleri. NIan uppskattade de japanska batterierna,s antal till
80 ä
)a

150.

Den 1'1 . april fanns inon-i knstartiileriförsvaret sammanlagt fö1,iande
artilleri disponibelt för artilleribekämpning på Bataanhalvörr :
Åtta rörliga 15 cm kanoner nred tillräckliga arnn-runitionsutrcdningar. Tio traktorer stocl till förfogande.
Tolv 30,5 cm haubitser (I,Vay och Geary) med 1.000 pansargranater
rnecl basrör, men bara 400 spränggranater, eller knappt 35 pr pjiis.
lryra 30,5 cm kanoner (.Hearn och Smitlt') sorn emellertid hade
för flack projektilbana för att kunna l'erka mot mål bakom rr.rask.
Fort Huqh,es' 35 cm kanoner i självsänkande lavettage, sotn inte
rnecigav högre elevationer, samt ett batteri 30,5 cm haubitser.
J.yra 35 crn kanoner i dubbeltorn i Fort Drum.
Tv:i 35 crn kanoner i självsänkande lavettage i Fort Franh med
samma begränsning som Fort Hngh,es.
I\,Ian kom uncleriund med att pansargranaternas förc1röjda rör kunde
ändras så, att krevad utan fördrcdning erhölls. Tygverkstaclen fick
ordei att sätta all disponibel arbetskraft på detta arbete, och på så
sätt kunde tjugofem granater per dag ändras.
De rörliga 15 cn-r kanonerna drog-" ur sina utsatta ställningar, fördelades på självständiga pjäsavdelningar och grupperades på välskyddade platser. Dessa pjäser brukade hinna avge omkring tjugo
skott, innan de utsattes för en överväldigande eld frän Bataart,.
Vattenförsörjningen började bli alltmera kritisk. De friliggande
forten fick normalt sitt vatten från Bataanhalvöns sydspets. Nu kunde
pråmarna bara tanka i hamnen på nordsidan av Corregidor mitt emot
Bataan. Situationen förvärrades av att vattenledningarna och pråmarna skadades. Allt som allt fanns pä Corregidor den 10. april omkring
11 miljoner liter. Av beskjutningen förorsakades upprepade läckor,
som tili kapitulationen den 6. maj hade reducerat vattenreserven till
omkring tre dagars normal förbrukning. Pumpstationen kunde bara

pumpa en enda dag

i

april.

Tygpersonalen arbetade dag och natt. IJtan deras skickliga arbete
skulle batterierna tvstnat långt förut, uppger överste lVlellnik.

Den japanska elden foltsatte och blev värre för var dag. När
batterierna på nordsidan v:rr tvstade, sände japanenra upp en observationsballong och kunde på så sätt avge reglerad eld även mot ö.rriga

batterier. Artilleribekämpningen lrän Corregidor uppgavs vara >a hitand run affair>. Så snart man lolialiserat ett mål och avgivit ett antal
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lag, täckte japaner'a snabbt hela ornrådet kring cle skjutande batte.ier'a rned våldsar'r eld. De rörliga pjäsavclelningar'a växlade stälining, så snart spärrelden upphör'de. Man försökte samordna elden
från närliggande batterier för att vilsere<la de' japanska artilleribekärnpningen. ,\tgärden hjä1pte inte rnycket, enär japanerna tydligen
avdelat åtsl(illiga batterier för vart och ett av de fasta kustartilleri_
batterierna. vid första tecl<en till erdgiv'ing från dessa svaracre
japanerna r.ned en exakt beräknacl spärrelcl.
\Iest elTektiva i artilleribekänrpningen var batterierna Geari, och
trvay med sina gamla 30,5 cm haubitser. Japanerna lokaliser:rcre till
slut dessa batterier, koncentreracle sina 24 cm haubitser på clenr och
lvckades g'enom kontinuerlig eld reducera batteri way frän fyra tiil
tv:i pjäser. vid batteri G eary gick det ännu värre. En 24 cm gralrat
slog igenor. täckningen på centralclurken mitt i batteriet. Durke'
exploderade och haubitserna liastades av sina bäddningar ocir återfanns upptill 100 rn därifrån.
Elden från 35 cr-r-r batteriet i Fort Fra;th var sporadisk. Elclen fr:l'
det japanska artilleriet f rån trakten av Ternate täckte cle öppet rippställda självsänkande pjäserna. r Fort Huges va. si,tuutione' clensaml1ra.

Men 35 cm' torne'n på Fort Drunt,,nderhört en stiinttig beshitftrtirrrl
minuter före l<apitulationen. Torn Iiiisens
z'ärde han tillfwllo uppshattas, niir d,et kan honstateras, att alla p jiiser,a
i ltlanilabu,htens befästni,ngar tid efter anno,n r.)ar ur eklen nted 35 cnt,
tornen på' I;ort Drunt so,t enda utLtlcntaq. och ändå fick Fort Dru'-r
på en enda dag mottaga över 1.000 fullträffar.
Iilyganfallen fortsatte under artilleribeskjutningen. Ibland hacle de
fern luftvärnsbatterierna bara ett al'ståndsinstrument i brukbart skick.
Bomba'fallen ökade till en såda' i.tensitet, att >>faran ör.er> sällan
kunde ges. Bombskadorna var lätta, efterso'-r aila b'ggnacler reclan
az' rlataan. De sköt ännu fem

var förstörda.
ontkring 1 . nt'ai ökade den japanska artillerielden ytterlig-are ocrr
inriktades på vissa delar av ön. Det var clet första tecknei på den
förestående landstigningen. Elden pågick från rlagninge' till micl'att.
Den 4. maj uppskattades antaret neclslag pä corregidoi t1n över 16.000
pl 24 timmar, vilket blir i rnecleltal 11 nedslag i min'ten, eller ett

var 5.-6.
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sekund. Japanska anhopningar

av

landstigningsmateriel

vt<l Cabcaben togs under elcl rned alla pjäser. 35 cm pjäserna pä Irort
Drum och Fort Fronk, som nätt och jämt nådde fram, hade fuil syssel-

sättning och förorsakade japanerua stort avbräck.
vicl denna ticlpunkt började kapitulation bli oundviklig. De sårnrles
antal växte snabbt. Tre sidotunrrlar i Malintatttnneln hade evalinerats
och omänclrats till sjukhr.rs. Artrlleripjäserna skadades eller förstörcles
i snabbare takt, än tygverkstaden kunde reparera dem. Strarrclförsvarsställningar sopades bort clagligen. Själva topografien böriade fiirrinrlras. Norra kustvägen vid Malinta blåstes formligen i sjön. r\trtalet
granatchocker ökade dagligen, utan att de kunde få någon sjukhusvårcl. Kokinrättningarna förstörcles. Vattenledningen hade slillcl:its,
sii iit,t vatten fick avhämtas blott på ett fåtal platser.

Corr:eqidors f all Qen 6. mai 1942.
Stranclställningarna rrtgjordes före kriget bara av fäitbefästningar
t-t<I Jarn,es flaz.,ine, östei om ll[alinta och söder om batteri Gecr.y sarnt
betongbunkrar på några få platser. I april 1941 byggdes talrika hul-

sprutevärn av sandsäckar. Inga möjligheter fanns att göra ytterligarc
betongbunkrar. Den tillgängliga best;'ckningen kornpletterades p:l s;i
sätt, att 15 cm kanonernas 37 mm tubkanoner ändrarles oc1-r försirgs
nred konlavettage. Tolv dylika pjäser blev på sätt disponibla i strandförsvare,t. Redan före l<riget fanns taggtrådshinder på tillgängliga
clelar av stränderna. Vid krigsutbrottet började alla förband i strandförsvaret att förbättra fältbefåstnirrgarna, och slutligen var :r1la liulsprutevärn splittersäl<ra. Under m:irs förstärktes strandförsvarel Ytterligare genom utläggning av landnrinor kring kajanläggningarna. Iiöre
Itapitulationen hade emellertid landminfälten nästan helt rivits upp
av den japanska artillerielden.
Stranclstäilningarna bernannades av Marine Corps, uppbiandad n-recl
cliverse personal som er.akuerats från Bataanhalvön. Kustartilleripersonalen ingick i regel i reserveltra. Även Naval Inshore Patrol var
krruten till strandförsvaret, men den 4. maj var praktiskt taget alla
rless båtar förstörda antingen av borlber eller artiileriprojektiler.
Den, 4. maj inr'apporterades omfattande skador på strandförsvarsställningarna. De svaga täckningarna av sandsäckar var mvcket sårbara för 15 crn projektiler. Häftig artilleribeskjutning pågicir dag
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och natt de. '1. och 5. maj. Klockan 2r.00 den 5.
var rreskjut'raj för
ningen öster om a,Ialinta så häftig, att clet stocl klart
amerikanarna, att en landstigning'ar omedelbart föreståencle. Sa'rmandragningen av landstigningsbåtar vid Cabcabenområdet de senaste clagar'a
utpekacle utgiingspunkten för anfallet. Alla batterier soln bar
sattes
nu in mot kajanläggningarna vid cabcaben. Alla förbancl i stranrlförsvaret alarn-rer.ades.

Omkring kl 22.00 kom rapport från strandförsvaret, att japansl;a
prirmar irän cabcaben närmade sig öns långsmara östra udcle. -z,s cn
och 37 mm kanonerna, som planenrigt inte hacle använts tiiiigare,
tog prå'rarna rrnder eld på avståncl, som sällan ör,ersteg 300 m.
officerare från strandförsvaret rapporterade senare, att det varit
kväljande att se den formliga slakten av de i pråmarna tätt hop_
packade japanska soldaterna. Strålkastarna pä Corregidor slogs
ut
lika fort som de öppnade. 35 c'r pjäserna i Fort Hu,ghes, Fcrt Frank
och Fort Drttnr var hela tiden insatta mot cabcaben omräd.et, rreclan
det medelsr'åra artilleriet besköt prånrarna. Trots strandförsvarets eld
steg japanerna i land på flera platser nordost om Mali,nta. Strandförsvarsbanden ingrep och begränsade japanernas framrl,ckning
till
omkring 50 m inåt land.
Klockan 03.00 den 5. maj hade försvararna räget under kontroll.
-lapanerna på stranden hölls nere av eldgivningen. För att vinna detta
*å1 hade alla reserver, omfattande även förband ur flottan, rnåst insättas. Intensiv beskjutning ar, ön pågick hela natten.
I gryningen närmade sig .vtterligare en svärm av pråmar har.nn_
området på nordsidan. -fvå 1.5 cm pjäser, vilka dittills inte -".arit i
elden, öppnade eld mot prå.marna. Hälften av dessa sänktes, och
resten vände och styrde tillbaka ttll Bataan.
Klockan 10.00 den 6. maj var situationen oförändracl. -fapanerna
hölls nere och alla amerikanska reserver var insatta. Den häftiga
artilleribeskjutningen a' huvudclelen av ön fortsatte. Alla förband
fick nu order att förstöra sina pjäser och inforrnerades on1 att
Corregidor sl<ulle kapitulera klocl<an 12.ffi samma clag.
överste Mellnik anför följande skäl för kapitulationen:
Vattenförråclet på Corregiclor skulle inte räckt mer än tre tlagar,
octh den japanska elden hindrade
reparationsarbete. personaien
'arje
hölls nere i skyddsrum och skyciclsgropitr
av clen häftiga elden. Det
JZ

amerikanska artilleriet, som var l<var (det var tre rörliga 15 cm pjäser
pä Corregidor och sex 35 cm pjäser på öforten), kunde bara verka
sporadiskt.
Det japanska artilleriets elcl hade kraftigt reclucerat försv:rrarnas
kampvilja. Personalen kuncle helt enkelt inte stå ut med artillerielden.
Artilleriets oavbrutna eld i kulsprutetakt ingav en känsla av fullständig hjälplöshet.
N'Iedan huvudclelen av de amerikanska förbanden var insatt på östra

uclden

för att

rensa upp det j:rpariska brohuvudet, koncentrerades

clerr japanska elden mot Ianr,es- och Cheneyraainerna, där alitså nästa
anfall på kvällen den 6. maj kunde väntas. Här fanns bara två
kompanier och inga reserver. En japansk stöt genom fanr,esrauinen

skulle föra de japanska stormtrupperna rnitt in på ön. Inga an-rerikanska styrkor fanns kvar att hejda ett dylikt anfall. Under natten
skulle japanerna kunnä hänge sig gt masslakt. General Wain'wrights
beslut om att kapitulera k1 12.Ctr den 6. maj, medan japanerna ännu
inte hade operationsfrihet på ön, räddade flera tusen liv mot att offra
blott en enda dag av friheten.
Om japanerna hade fortsatt sin beskjutning en vecka till, hade
enbart bristen på vatten framtvingat kapitulationen. På öforten var
läget detsamma.
Efter kapitulationen uttryckte japanern:l sin förvåning över motståndet på ön och framhöIl, att det berett dem stort avbräck. !apatterna
merlgau att I av land,stigningspråmarna hade .riinhts, men att bara
( !) 50 /o av personalen drunknat. I)e japanska förlusterna enbart i
döda uppskattades till omkring 5.000 man. Pä Corregid,or var de
amerikanska förlusterna i den 15 timmar långa slutstriden 600 ä 800
döda och omkring 1.000 sårade.
överste Mellnik slutar med följande erfarenheter:
Lwf taärnet.

Luftvärnets fem 7,5 cm batterier visade sig otillräckliga. Särskilt
allvarlig var bristen på urverksrör. Luftvärnet inom en befästning
bör bestå av allmålspjäser av största möjliga kaliber med itelt oni,slwtande shöldar. En ekoradioanläggning (SCR-270), som var grupperad nära fyrtornet pä Corregiclo:r, fungerade perfekt under hela anfallsperioden. Ilärigenon-r fick luitr'ärnet minst en halvtimmes för.1.1

varning före varje anfall. En annan ekoradioanläggning (SCR-26g)
på ön var ur funktion nästan hela tiden.
Kustartilleriet.

Kustartilleriets batteriställningar var i förhållande till sin ålder väl
planlagda och utförda. De talrika bombanfallen (motsvarande bornbardering från sjösidan) misslyckades att tysta kustartirleripjäserna.
De kontrollerbara mineringarna var hela tiden funktionsdugliga, och
japanerna gjorde inget försök att forcera ilem.
Trådnätet.

Telefonförbindelserna visade sig vtterligt sårbara. Alia kablar bör
framdragas åtminstone tre ireter under jordytan. Viktiga växlar bör
stå i skyddsrum, och stora mängder reservkabel erforclras.
I a p an e ntas

f ly gv e r h samh, et.

Japanerna försökte sig bara två gånger på nattbombanfali. Vid
båda tillfällena fångades planen av strålkastarna. De fällcle sina
bomber, så snart de blev belysta.
Resultatet av japanernas flygverksamhet över Corregid,or var inte
värt kostnaden av de nedskjut^a bombplanen. Batteriställningarna
var praktiskt taget orörda. Elter Bataan.r iall fanns mera artilleri på
Corregid'or än vid krigsutbrottet. Me' å andra sidan var det fll'gförband, som utförde låganfall den 29. december 1941, nrycket effektivt.
Särskilt kulspruteelden förorsal<ade skador på luf tvärnsmateriel,
rnotorfordon och oljecisterner. Emellertid förekom låganfall bara en
enda gång.

Byggnader a.r

trä visade sig

mvcket sårbara. Bombsplitter för-

orsakade eldsvådor, som förstörde 75 % av alla träb,vggnader. Byggnaderna skadades sålunda mycket rlera av brand än av sprängverkan.
Byggnader av armerad betong fick skråmor av bomberna men var i
övrigt oskadade. llaracker av lätta betongkonstruktioner klaratle sig
ovanligt bra, endast fullträffar var elTektiva, och skadorna blev begränsade även av fullträft'ar. Tygfrirr;id med täckningar av omkring 120
centimeter armerad betong motstod fullträf{ar. En bomb, som beclömdes vara på 5O0 kg, trängde in i en dylik betongtäckning och kreveracle,
clock utan att skada de inneligga.cle lagren av miljoner patroner för
finltalibriga vapen. Punktn-rål pä curregid.or, såsom kraftsta.tionen,
34

hr-lhuset, purnpt'erket och vattencisternerna, fick bara 1ätta sliacior
eller träffacles inte under flvganfallen. Bomberna lördelades, solr
ovan framhållits, likformigt över hela ön. Personalförlusterna pii
srund av flyganfallen var låga
ungefär två man per nedskjutet

flvgplan. Så snart det fanns tillräckligt
med skyddsgropar o d, övervann personalen snart rädslan för bornbanfallen. Men bombanfallen
räckte också sällan mer än tv:i timmar.

D en japan,slea artillerielden.
japanska
\''erkan av det
artilleriets trumeld var tläremot fmktansr,ärd. Hela områden brändes ut. Irn dags artilleribeskjutning gjorcle
n'rer skada än alla flyganfallen tillsamrnans (vi får dock konrma ihåg,
att den japanska artilleriinsatsen bedömdes till omkring 100 batterier
:rr-i huvudsak 15,cm och24 cm kaliber). Iam.esraaaneir. på nordsidan,
sor.n före kriget hade eh tät skogsvqgetation, var fullkomligt kal efter

artilleribeskjutningen. Inom det orrråde, där japanerna steg
1'anns inte ett grässtrå. '
DETALJER FRÅN DEN AMERIKANSKA ÅTERERöVNINEEN

i

land.

IV

CORREGIDOR

l)et kan vara av intresse att i detta samrnanhang erinra om Corrcqitlors öde under den tre år långa japanska ockupationen. Srn:l notiser
härorn har förekornmit i ameriliansk:r facktidskrifter bl a Coast
Artilleri Journal, häfte rnaj-juni 1945.
Llnder ockupationstiden hade japanerna u,tfört åtskilliga befästningsarbeten. I branta strandklippor hade sprängts ut skyddstunnlar
för enmanstorpeder och andra självmordsvapen, sonl vid det anrerilianska slutanfallet sattes in mot landstigningsmaterielen. Högre upp
på klipporna fanns likaledes i berg insprängda värn för granatl<astare
och kulsprutor. Längs vägarna inåt ön fanns skvttegropar på ungefär
r.ar femtonde meter.
Trots långvariga amerikanska anfall rned flyg- och sjöstridskrafter
bjöd japanerna segt motstirnd från sina bergrum, som givetvis var
betydligt motståndskraftigare än de fältbefästningar, som amerika-

Under rensningsoperationerna våren 19,{5 arrväncle amerikanarna speciella stridsmetoder, som sannolikt kan
liomma att få vidsträckt anr'ändning i liknande fall.
narr-ra uppför,t 1941.
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början pir april 1945 bet japanerna kraftigt ifr:in sig bl a i ett
i Fort Httqh,es pir den omkring 1,5 km länga CLtbuilo
strax söder ont Correqidors östspets. Ilatteriets omkring 5,5 meter
tjocka murar var så väl lionstrueracle, att japanerna kunde ar.r.isa
stormtruppernas anfall och uthärda såväl beskjutning från sjöstridskrafter och markartilleri sorn fr'ån granatkastare och stridsvagnar.
Amerikanarna hade förgäves anfallit ställningen i tio dagar i sträck
och var hårt trängda av förlustrika japanska motstötar, clir rle fick
hjälp av en >e'ldsprutebåt>.
Denna hade konstruerats på tre clagar av två amerikanska ingenjörofficerare. En centrifugalpump mecl en kapacitet om c :a 3.800
liter/minut monterades in pir en större landstigningsbåt tillsam'rans
rned stora oljetankar. Dessuton.r medfördes 300 m rörledning i sexnreterslängder. I oljetankarna fanns en blandning av ff bensin och f
haubitsbatteri

dieselolja.

Nledan japanerna hölls nere rnerl kulspruteeld och handgran:iter,
byggdes rörledningen snabbt fram till den japanska ställningen av
ingenjörsoldaterna. Oljan pumpades in, och snart antändes clen av
en projektil från en granatl<astare. En fruktansvärd brand rrppstod,
fö1jd av detonationer från exploderande gevärs- och artilleriarnmunition. Hettan från branden märktes kraftigt på 300 meters ar.stånd.
Det japanska motståndet knäcktes definitivt.

Fort Drum var ett annat japanskt

motståndsnäste. som bereclde

amerikanarna mycket besvär. Under taå ncå,natier slog ame.rileansha
flyg och sjöstridskrafter förgiiue.; mot f ortet Då hade de fyra 35 cr.r-r
och de fyra 15 cm tornpjäserna slutligen tystats, men det japanska
rnotståndet fortsatte. Då sattes >eldsprutebåten>> in. Den 14. april på
morgonen lade den till vid fortet. över 10.000 liter oljeblandning
pumpades in i fortet, en sprängla<ldning anbringades och stöttruppen
drog sig tillbaka. Efter en och en halv tinrme hördes tre öronbcdör'ande
detonationer. Ytterligare en timrne senare bolmade röken ut ur det
förstörda fortet. Den japanska styrkan revs upp med en förlust av
en man på den arnerikanska sidan.
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ERFARENHETER

I

alL'nriinhet.

Kustartiilerif örsvaret vid l,Ianilabukten visade sig, trots aLt
r.r.raterielen ti1l stor del var förålclra<l, besitta stor n-rotståndskraft mot
anfall och förorsakade japanerna allvarligt avbräck genom att under
flera n-rirnader bincla starka striclskrafter. IJärigenorn erhöIl de allierade en värdefull tidsfrist.
Ett fust u,tbyggt k'ttstartilleri!örsaar har sålunda ånvo visat sig
kunna vara av stort strategisht aiirde..
Den amerikanske generalen \,Iarquat (CiHQ), yttrade orn slaget
ctm Corregidor: >Vi ha gjort en m:ingd erfarenheter av viirde för
fran-rticlen, av vilka många kommer :itt l'örvåna dem, som tvivla pir
r'ärdet av fasta försvarsanstalter för basförsvar.>
(, rtt f f

cring.rterrdng.

d

Striderna om kustartilleriförsvaret vid Manilabukten visar otvetvdigt värclet av gruppei'ing på, små, öar. Här förutsättes givetr,'is, a1t
grupperingsutrymmet är tillräckiigt, så att erforderlig utspridning av
stririsn-re<llen kan äga rum. Corregidor är ungefär så stor sorn
,lrlLolmo. Caballo rned Fort i{u,ghes är bara 1,5 krn lång och minst
av alla är eller kanske var Fort Drum rned sina 100X.+0 metel:. Nackcleien med en liten ö är, att den lätt lokaliseras av flyg och sjöstridskrafter. I)enna nackdel :ir docl< inte så stor, eftersom det i alla fall
erforciras precisionsanfall mot enskilda punktmål för att slår ut ett
cfter nroderna principer anordrrät kustartilieribatteri. Och för'delarna
uppr'äger mer än väl delrna naclidel. Den kanske främsta förclelen
rrrecl grtrppering på en ö ar. srnå dinrensioner är, att lu,fttrupper svårligen lian insättas mot ön (bortsett från ianclsättning vid stranrleu
från sjöflygplan). En liten ö är liitt att försvara; tillgänglig personal
och materiel kan lättare bringas till effektiv samverkan än på en stor
yta. Fronterna biir korta. En fiende kan inte göra sin överlägsenhet
gällancle genom anfall på hred. front. Söker han oskadliggöra försr.arsanstalten ifråga €ienom landstigning, kan anfailsspetsarn:r mötas
n-red större kraf t; brytes anfallsspetsarna i ett tidigt skede, finns det
gocla utsilrter att anfallet ebbar ut. Vidare kan pau;ar inte insättas
annat än i form av sjöstridsvagnar, sorn åtminstone för närvar:rncle
är lättare att bekämpa än vanliga stridsvagnar.
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X{ycket av Corregidorbefästningarnas seghet får tillskrir.'as jrrst
grupperingsterrängen. Om de ganlla batterierna legat på fastlanclet,
hade den japanska övermakten utan tvivel betvingat de'-r på bråkdelen
av clen tid, som nu åtgick härför.
Den svenska skärdgårdsterrängen med sina många små och ofta
otillgängliga öar bör sålunda erbjuda bästa möj1iga grupperingsterrä'g
för moderna kustartilleribefästningar. Stundom är i r'åra skärgårrcl:ir
antalet små öar sii stort, att lokaliseringen av en väl maskeracl iörsvarsanstal't i viss mån försvåras. Tvingas man av brist på lämplig
öterräng till gruppering på fastlandet, göres om möjligt grupperingen
i sådan terräng, lämpligen bergknallar omgivna av blockterr.{ng, sonl
i fråga om anfall med lufttrupp och pansar har ökaraktär.
Är grupperingsterrängen öppen, tvingas man till omfattar.rde och
d_r'rbara hinderarrordningar.

Artilleriets uppställnirtq, amtnunition nI,,1t.
Striderna om Fort Dr,um, gav nya bevis pä tonruppstiillningens öt,erliiqsenhet över andra uppstäilningsformer. Trots clen v:lldsamrna
japanska beskj'tningen var Fort Drums artilleri aldrig ur elden trots
de osedvanligt små pjäsluckorna. Orn pjäserna stått i öppna brunnar.
skulle den japanska trumelden hållit nere bemanningen och säkerrige'
:rllvarligt skarlat pj:iserna. om batterict irter varit uppstälit i bunkrar

för beskjutning av mål på sjön, skulie batteriet inte kunnat ingripa
anhopningen av pr:imar och annan landstigningsmateriel virl

rrot
C

abcab e'it.

Vid nyanskaffning av fast kustartillerimateriel bör sålunda tornupltställning väljas.
Vådan av bristfälligt shydd 1,å luftviirnets batteriplaifser framgicl<
tydligt av den amerikanska skildringen. om ett liustartifleribatteri
effektivt skall anfallas med bornber elier raketprojektiler, blir strirlsavstånden så korta, att närluftvärnet väl kan ingripa. Normalt torde

särskilda flygför,band insättas
uppgift att slå ut eller i varje fall
hålla nere luftvärnet. Värdet av'red
skl.ddsanor-dningar står då klart.
I detta sammanhang kan en varning lämpligen utialas för att ar.
clen amerikanska skildringen dra vittgående slutsatser om flvgstriclskrafters verkan mot mål på land. Det torde vara stor skillnacl på ciet
japanska bonibflyget NI/41 och det allierade M/45.
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Iletvdelsen :rv att kustartilleribatterier av alra kalibrar utrust;ls mecl
lör landmå,lsbekiinr,pninq ltimpad anwourtition insågs ticligt vid clet
svenska kustartilleriet. Irull bekräftelse på värdet härav har erhål,its
frän C orregidor.

Det rörliga 15 cm artilleriet f å c'orregidor visacle sig vara ett värdefullt komplernent till de fasta batterierna, vars öppna pjäspratser, sedan
de lokaliserats, 1ed hårt av den japanska artillerielden. Inte heller av
detta förhållande får man dra för många slutsatser. Hade de fasta
batterierna varit försedda med pa'sartorn, hade den japanska artillerieldens nedhållande och förstörande verkan avsevärt reducerats. Dessutom underlättades clet rörliga artilieriets uppträdande av att japanerna
bara tidvis hade starkt fl1'g i luften.

..

övri,ga synfunhter.

På grund av den inefrektiv:l r.artilleribekämpninge.

kuncle det
japanska artilleriert förorsaka l<ris t z,q,ttenf örsörjninqez. De meclel är
säkerligen väl använda, som hos oss necllagts och nedlägges på att
förse frontförbanden med i
belägna borrbrunnar, so'-r
täcker det oundgängliga behovet'hycidsru,r.
av dricksvatten.
rntermezzona med >>eldsprutebåten>: ger en välbehiivlig påminnelse
ont brandåmnen aa oliha slag sotti stridsnred,er. r bo'rber kan med-

föras stora mängder av fiytande eller gel6artade brandämnen, sorll
under vissa förhållanden kan bli orsaken till stora skador. l)en'a
fråga är värd allt beaktande både vid gamla och nya försvarsanstalter.
Alla åtgärder, som kan
brandrisken, bör vidtagas eller pla'e'rinska
ras. Bland dessa märkes bl a:
1) Eldfarlig rnarkbetäck'ing och bebyggelse avlägsnas frå. försvarsanstalts alla vitala pr-rnkter; enclast eldsäkert masl<eringsmateriel
får användas.
2) Gruppering av pjäser, elclledningsorgan rr n-r utföres så, att
brandrisken blir minsta möj1iga. I3ergknallar med kraftig fråniutning
är utan tvivel bäst även ur denna svnpunkt,

3)

Försvarsanstalts detaljer planiägges och utforrnas på sådant sätt,

att brandämnen av olika slag i

mån förhindras komma i
'röjligaste
ex pansartorn eller intränga i skycldsru,r, durkar rn m
genom ingångar, ventilationstrumrror o d. 14ånga terrä'gkorrigeringartorde bli erforderliga.
kontakt mecl

t
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7''r-suerh.stiiderno pä Corregidor visade sig vara en tillgång av rang.

Al1a ansträngningar gjordes för att pir bästa sätt utnl,ttja tillgänglig
rnateriel.
Försöken att insätta 30,5 cm haubitsen i luftvärnet hann aldrig slutföras rnen visade initiativ och framåtanda. En god idö, som visade
sig fruktbär:rnde, var att använcla tubkanoner i provisoriska lavetter
i stranclförsvaret. Dessuton-r ändrades förclröjda rör ti1l ögonblicksrör.
Reparationsarbeten på skadad tygrnateriel pågick ständigt under de
sista månaderna. Härav framgirr meci all tydlighet vikten av å ena
sidan att ku'starti,llerif örsaarscit,ef en clisponerar aerlestiider av erforderlig kapicitet för större arbeten, m.en å andr,a sidan att ztarje själastöndig försztarsanstalt azt bet\tdelse har möili,ghet att på en egen fror,t-

refarationsrerhstad, under pårgående anfall och även sedan förbini största utsträckning auhjiilpa inträffade h,avericr.
\/ärclet av yrlresskicl<lig personol nt,ed gedigen tekni,.rb utblldni,uq kan
clelsern;r avbr-utits

i

cictta sammanhang knappast ör'erskattas.
M at eriel ens f ör ny e!,s :.

Det är osannolikt att kostnaderna för att återerövra ,le ameril<anska
baserna någonsin kommer att redovisas. Sannolikt är ernellerticl, att
c1e varit så höga, att det varit väsentligt billigare att för basernas försvar i tid avdela så starka stridslirafter ur arrl6, flotta, kustartilleri
och fl,vg, att det japanslia anfaliet misslyckats på ett tidigt stadiurn.

Kustartilleriförsvaret vicl I'Ianilabukten bröts i huvudsak, därför
att cle förå1drac1e pjäserna trots ör'erlägsenhet i kaliber inte kuncle
prestera en effelitiv artilleribeliärnpning. Det räcker inte att en gång
för alla bevilja medei {ör anläegning ar. försvarsanstalter. Dct ärerfarenheter att ta vara på, c1å det gäller det svenska kustartilleriets
framtiil. Det räcker inte att nödtorltigt modernisera eventuellt överblivna fantvgspjäser. Det erf ordros å,rli,ga anslag aa titlrächtiq omfattni,ng för en hontinnerliq olnsiittu,r,ne aa artilleri- och annan teleyt,tsh
nr.ateri,el.Ilndast härigenom kan vapnet swccessiat föl jo den a&f Lt?tteknisha tttaecklinlien rnetl noggranrr, planliiqgtrirtg .pd lån,g siht. Förstärliningsåtgärder, som fran'rtvingas i ett skärpt 1äge, får av naturliga skäl
läft karaktären av improvisationer.
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Frimurare-Hotellet, Härnösand
Innehavare:

Köpmangatan

B. LUNDAHL

8 . Tel. 16 36, 1,6 46 vaxel

Trevliga rum
med varmt och kallt varten.
Emottager abonnenrer. Fullständiga rättigheter vid större och mindre
beställningar.

NY REGIM . UAU,qNA

PRIS ER

Militärer erhålla rabatrer.

lBrödernu Petterssons
Smidesverkstod
Långgatan 69

.

Härnösand

'felefon 2483, bostaden 3229

Utför allt inom

branechen.

Obs! Gqs- o. elsvetsning. Obs!
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Verkstaden Lund evarY
Angermanelfoens Stufr:eri A.-B..

Fartygsslip, Maskin-

&

Plåtverkstad

Fartygsreparationer
Maskin- & Plåtarbeten
Elektrisk saetsning
Pannrengöringar
Postadress : "Lundevarv

Telefoner: Kra.mfors lO och Sprängsviken
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När det gäller
Värtne

Ventilation
Vallen
Aolopp

Sanitet

Blunn*bowning
Vattenrening
Toätta,nläggningar
vänd Eder

till Norrlands ledande branschfirma

A.'8. H. Anderssons Värrne, Umeå
Hårnösand
Åsele
Skelleftehamn Boden
Örnskoldsvik Yilbelmina Boliden
Haparanda

t_

Ostersund I-ycksele
Yännäs

Luleå
Skellefteå
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KUSTARTILLERIST

KUSTARTILLERIETS NYA
MINUTLÄGGARE
Kapten Harald'Vesterlund

clet program för utökning av kustartilleriets båtmateriel, som
under benämningen >>1942 ärs fartygsbyggnadsprogram>> framlades i
försvarsutredningens betänkande, och som stadfästes av I94Z års riksdag, ingick bl a nybyggnad av en minutläggare för Göteborgs kustartilleri försvar.

I

Seclan inspektören för kustartilleriet angivit de allmänna principer,
vilka borde ligga till grund för l*nstruktionen av den nya minut1äggaren, vidtog projektarbetet inom marinförvaltningens skeppsbyggnadsavdelning. E,fter åtskilliga modifikationer
betingade
främst av de begränsade byggnadsmedlen (600.000 kr)
förelåg

- med att
huvudritr-ringarna klara på sommaren 1944, ungefär samtidigt
medlen av I{ungl Maj:t ställdes till marinförvaltningen,s förfogande.
Beställningen utlades hos Gävle Varvs- och Verkstads Nya A/I3 i
oktober 1944, vid vilket varv byggnadsarbetet nll pågår.
Den nya minutläggaren torde såtillvida vara intressant, sorn den i
väsentliga avseenden,
bl a äro förvaringsutrymmena för n.rinmaterielen, ävensom arbetsplatserna
för klargöringsarbeten m m förlagda akterut i fartyget
skiljer sig från den typ av rninutläggare,
-,
som alltifrån 1870-talet i nästan oförändrad form förefunnits vid kustartilleriet. Anledningen till denna radikala ändring i typutförandet är
i främsta rttmmet att söka i de ökade krav på sjövärdighet, som framkorrmit under senare år. Minutläggarnas verksamhetsområden äro
numera nästan undantagslöst belägna i skärgårdarnas yttre, ofta nog
oskyddade delar. Därtill kommer, att minförsvar i allt större utsträckning upprättats på platser långt utom kustartilleriförsvarens områden,
och förflyttningarna till och från sådana platser i regel måste ske i
öppen sjö. Den typ, som representeras av de äldre minutläggarna,
har därvid visat sig icke vara helt tillfyllest vare sig ifråga om sjövärdighet, lastutryrnme eller bostadsförhållanden för besättning.
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Såsom av vidstående ritningar framgår, överensstämrner den nya
till typen närmast med en sjögående bogserbåt. En
sådan har också i vissa avseenden stått som förebilcl för projektet.
Fartygets längd över allt är 30,1 m, dess största bredd,7,2 m och djup_
gående 2,6 m. Såsom jämförelse kan nämnas, att rninutläggarna n:r 9
(byggd är l9l2) och n:r 10 (byggd år 1939) ha en tängd av 24,2 rcsp
27,4 m; deras bredd uppgår ttll 5,7 resp 5,6 m och deras djupgående
till 1,6 resp 1,7 m. Ringa djupgående har tidigare ansetts ofrånkomligt främst'red hänsyn till kravet på god manöverförmåga. Det ringa
djupgåendet har emellertid minskat minutläggarnas sjövärdighet.
vad beträffar den nya minutläggaren har vid avvägningen mellan
manöverförmåga och sjövärdighet, kravet på goda egenskaper i sist_
nä'rnt avseende fått väga tyngre än tidigare varit fallet. Djupgåendet
har därmed också blivit avsevärt större än hos de äldre minutläggarna.
Deplacementet uppgår till c :a 200 ton mot de o'annämnda äldre minutläggarnas 120 ton (n:r 9) resp 158 ton (n:r 10).

minutläggaren

Skrovet bygges i sin lielhet av sftil och i helsvetsat utförandc. r\ltt-ia
delen av huvuddäck beklädes för underlättande av arbetena mecl
och kablar rned ett däck av trä. Sirsom fra'-rgår av ritningarna
'inor
är
förstäven utförd såsom isbrytarstäv; fartyget i övrigt är isförstärkt.

Iiartl'get är försett
två propellrar av typ Kanreu-a. virl clenna
'red
propellertyp äro bladen
o'rställbara, varigeno'r så-,.ä1 framclrivningsriktning sorn fart ka' är-rdras. I'stiillas blaclen i ett pla', vinkelrätt
mot propelleraxeln, nedgår den framdrivande kraften till noll, varför
fartyget stoppar. N{a'övreringen av properlerblade' sker från bryggan.
Propellrarna äro förseclda'-red skyclcl, som i görligaste mån förhindra,
att kablar rr rl snärjas i desamma.
Propellerr.raskineriet utgöres ar. två 150 hkr cliesel'rotorer av ,l\tias
Diesels konstrulitio'. Dessa kunna ge rninutläggaren en beräknacl
högsta fart av c:a 10 linop. Start (förrreclelst tryckruft) och stopp
kan utföras såväl från nraskinrummet som från brvggan.
Såsorn framgår av ovanstående, ka. ail
vid behov
'.raskinrnanöver
från brygga.; något behov av att variera
motorernas varvtal

r-rtföras

föreligger icke, då fartändringar (ävensom fram och back),

tidigare närnnts, utföras genor.rl vriclning av propeilerbladen.
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Bostadsutrymmena för besättningen äro anordnade förut under
huvuddäck. Skansen medger förläggning av 8 rnan. De dubbla britsarna kunna under dagen arrangeras såsom sittsoffor rned ryggstöd.
Från en tambur omedelbart akter om skansen kommer man till tvenne
trnderbefälshytter, vardera avsedda lör 2 man. Hytterna äro försedda med vardera en dubbelkoj. Akter om manskapsinredningen
en htrtt för 1 officer (kan utökas med en
ligger befälsinredningen
extra plats) om st1'rbord och en hytt för 2 underofficerare om babord.
Under fredstid torde enkelförläggning för underof{iccrarna kunn:r
ordnas genom ianspråktagande av utrymmen i överbyggnaden. N[öbierna i hytterna äro utförda av bonad ek.
Akter om maskinrummet befinner sig minrummet rned plats för
l.tr stora minor med ankaren m m. X{inorna uppställas på vagnar,
vilka på i durken nedfällda spår kunna skjutas fram under aktra
luckan. Minankarna uppläggas i lavar vid förliga skottet; de kunna
med lätthet förflyttas tvärskepps medelst en i däcket löpande blockvagn. Intill minrummet's aktra skott finnes en arbetsbånk jämte verktygsskåp. Dir minlast icke är ombordtagen, kan kojförläggning för
26 man anordnas i minrummet. Bordvarts finnas kojlårar, klädskåp
och gevärsställ. För utspisning finnas lösa bord och bänkar, vil!<a, då
de icke användas kunna undanstuvas under däck.
A.kter om rninrummet och skiit från detta genom ett vattentätt
skott f innes förrådsutrymme för utbojningsmateriel, tändkolvar
m rn. E,tt motsvarande utrymme f innes förut, även detta avskilt genom
\ attentätt skott.
I hålskepp finnas ammunitionsdurk, proviantkällare, färskvattenstankar och uppbördsrurn samt längst akterut trimtank för trimning av
fartyget vid lossad miniast och vid gång i is.
I{uvuddäck, akter om maskinkappen, är avsett för min-, ankar- och
kabelarbeten. Det utryrnme, som här står till buds, är c:a 25 /o större
än motsvarande utrymme på minutläggaren n:r 10. Runt akterdäck
löper ett necltagbart räcke.
Fartyget är försett med en elektriskt driven svängkran för en max
last av 3 ton. Lyfthastigheten är vid sådan last 9 m/min. Kranarmen kan fällas horisontellt. För hemtagning av minankaren nr n.r
finnas bordvarts tvenne elektriska vinschar med 2 tons dragkraft.
Mindävertar, minankardävertar m m äro av samma konstruktion
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som p:r de äldre
Längst akterut finnas två kahel'rinutläggarna.
rullar å bockar. Särskilda
dävertar för kabelrullarna ha icke ansetts
erforderliga. På fördäck finnes ett l<ombinerat elektriskt och handdrivet ankarspel. Iiartyget är utrustat mecl två 250 kg patentankaren.
I däckshuset fi'rnas befälsmäss för 6 personer, tvättrum för rnanskapet, kök (dimensionerat för c:a .50 man), tamburer mecl ned_
gångar tiil bostadsinredningen, torkrum samt \\c för befär och nransl<ap. I befälsmässen kan anordnas 2 platser för reservförläggni'g.
I däckshuset fin.es vidare en förbandshytt med brits, tvättställ rn.
'-r
I'å bryggdäck finnes styrhytt samt akter orn clenna en ra<liohytt
(jämv:il avsedd för förläggning av racliornan). Raclioutrr-rst.inge'
torde komma att utgöras av en 50 u-atts kv-station Nf/39.
N{inutiäggare' :ir försedd .red uppställningsplatser för 2 st automatkanoner, en å {ördäck och en å akterkant av bryggdäck.
Biitutrust'ingen utgöres av tvenne 4 m minjollar. För jollarnas
sjösättning rich ombordtagning finnas 2 par svängdävertar.
I minutläggarens utrustning i övrigt ingå ekolodanläggnir.rg, en
40 cm glödlampsstrålkastare sa'rt tvii signalstrårkastare (en å vardera
sidan av b.l'ggutr. För fartvgets försörjning med elektrisk kraft finnas i maskinrummet 2 st motorgeneratorer om 35 resp 12 lsn,. Av
pumpar finnas tvenne; en länspump pir 1500 lit/min och en brand_
pump på 500 lit/min. Fartyget är slutiigen utrustat med magnetminskydd.

Skaffningseffekter finnas för 6 befäl och 45 manskap.
Såsom av ovanstående redogörelse framgår, och som också inleciningsvis anförts, utgör den nya minutläggaren ett fart1,g, vilket såväl
mecl avseende på konstruktion som i viss mån även beträffancle utrustning skiljer sig fr:in kustartilleriets äldre rninutläggare. Nlecl hä'sy'
till sin bredd, sitt djupgående och sin allmänna konstruktion i övrigt
är det att förvänta, att den nya minutläggaren blir en gorl sjöbåt.
Arbetsplatsernas för min- och ankararbeten förläggande till akterdäck betyder, att ifrågavarande arbeten kunna fortgå relativt ostört

vid hårt väder. Möjligheterna till snabb maski'manöver samt
propellerskydden torde eliminera riskerna för att kablar m rn sl<oia
snärjas i propellrarna. Det är att hoppas, att clen nya minutläggaren
skall visa sig lämplig för sitt ändanirl och irärmed innebära etf sLeg
framåt i vårt minvapens utveckling.
ä.ven
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NÅGRA SYNPUNKTER PÅ IsoLATroNSMorsrÅNoer vtD KoNTRoLLERBARA MINERINGAR.
Kapten B. Hedberg

I

>PNf beträffande lättkontrollerbara n.rineringars elektroteknislia
>l'[,I 1940>) utgiven av KNft' :ir 19,{0, ha rle
äldre överdrivna isolationsmotståndsfordringarna enligt \,IER: F lI
$ 8 i hög gracl fått stryka på foten. Detta är också mindre att förr.åna
sig över, då dessa älclre fordringar"på isolationsmotståndet säkerligen
ej hade sin gruncl i annat än allt för högt uppclrivna kvalitetsforclbyggnad>, (här kallacl

ringar.

Frågan om isolationsrnotståndet förtjänar ur flera synpunkter en
viss uppmärksamhet. Den är bl a av intresse är'en långt utöver cle
speciella minörernas krets. Dess betydelse i clet sammanhanget beror
på att en förbandschef (spärrchef), vilken ofta icke är minör icke sii
sällan kan h:r att taga ställning till en rapport angåencle för lågt isolationsmotstånd vid en minering. Rapporten beror d:i i allmänhet på, ati
isolationsmotstånclet är lägre än det lägsta enligt föreskrifterna tilllåtna. Det kan då vara av icke så ringa taktiskt intresse för den
berörde förbanclschefen att veta, att ifrågavarande minering oftast,
trots den alarmerande rapporten, ännu är fullt funktionsduglig. Det
följande är därför tillkommet inte minst för att giva vissa möjligheter
till bedömning i detta avseende.

Det är tre olika faktorer, sorn bestämma huru lågt isolationsmotstånd man kan till:ita vid en kontrollerbar minering. f)essa tre
faktorer äro:

1. Tillåten minskning av strömmen

(tändströmmen) genom

en

>sjuk>, mina,

2. Tillåten
3.

maximal avledningsström genom en >>sjuk>> mina utan
att vådasprängning inträffar, samt
Tillåten urladdningsström (utmattningsströrn) genom batteriet.
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Ur elektroteknisk synpunkt bestå kontrollerbara mineringar av ett
elektriskt ledningsnät med ett större eller mindre antal >maskor>>.
Följer man en ledare från batteriets ena pol över en rnina till den
andra polen, så uppgår motståndet i denna krets inklusive batteriets
inre n-rotstånd i alln-ränhet icke til1 över 30 ohm. tltgår man från, att
detta värde inte överskrides, kan man säga

a) att varje ledares motstånd mellan två knutpunkter är < 30 ohm.
b) att motståndet runt en maska, vilken sorn helst, i spänningsfallets väg från batteriets ena pol till den an<lra är : 30 ohm.
Vi skola nu mot ovan angivna bakgrund se litet närmare på de tre
nyss berörda fallen vart och ett

för

sig.

1. Om av någon orsak isolationsmotståndet minskar, verkar detta
som om ett avledningsmotstånd av ändlig storlek införts mellan tvii
punkter i ledningsnätet.
På grund av avledningen rubbas strömmarna i respektive ledare och
en minskning av den ordinarie strömmen (tändströmmen) genom en
eller flera minor kan bli följden. Frågan blir nu, vilken minskning av
tändströmmens styrka man kan tillåta.
För att erhålla ett måttt på den största strömändring, som kan till1åtas på grund av ett avledningsfel, utgå vi från nedanstående fall.
Vi räkna med R3y1-10Rmax, där enligt ovan Rmax530ohm. Motståndet i tilledningarna (stationsledningarna) samt batteriets inre
n-rotstånd är av en sådan storleksordning att det i detta sammanftrang
kan försummas (trig 1).

/"au/

Zt
-->

y-R
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B-C utan avledning : I :
:It
>)
>
>> med )
Strömminskningen i B-C p g a avledning : 4 ;
A.I: I-I'
Totala strömmen vid avledning: I'

ER

Strömmen genom

E

f,_
Strömmen

---R",,t . rR

(r-r)R + Ra;-tR
genom avledningen :1,
I': Ir* I,
Ravl

"'

lz: r' R' 1+l {":

'r'R
I':Ir+n.r.Ir:l

avl

,
'

R^ul ,,
Ii4u1 + rR -

-1

'1

. ,,

#

R^u11-r.R'

Ravl
Ra.,r1 + r.R
R

ftavl
E

R2y1 -rR
(L-r)R +n"r1
a "6

O- : c!
,
L
DåfåS I.:
' r*(l-r)(l+a.r)
Satt

Men ett mått på strömminskningen ha

vi i

.E

R

uttryck

"+
Ir:
,
1
I - - r*(l-r)(l*ar)
Detta uttryck har max f.ör r:0,5
1
/A/\ -r_
_ a *&
\ 1 /*a*
I-1,
Då fås lf :
I
I

Enligt ovan är a S0,1. Detta ger

(#)*"_ :

0,03

d v s en strömminskning på ca 3/o.
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Mr, (+)
\ 1 /max

rr 0,01, d

v s en strömminskning av ca I /o,

svarar

då ett avledningsmotstånd på ca 1000 ohm.
Sättes a

-

0,01

( d v s Ravl :
/a 1\

3000 ohm)fås

(-l /-"* " o,oo'3

cl

v s en strörnn'rinskning på c:'. 3

n/un.

ovanståencle resultat kan ii'e' tillän-rpas på n'ranöverströmbanor':r.
Då emellerticl tlessa ofta kunna vara längre än tänclströmbanorna och
clessutom motstiinclet i kontaktapparatens re1äspoiar är betyclligt högre
än sprängrörens motst:incl, bör man här rälina med ett högre n-rotståncl
i kretsen än civan. Högsta tänkbara
i en rnanöverleirning
inkl reläspole ka'sättas till 60 ohm,'rotståncl
vilket motsvarar ett rerä och
2000 m kabellängcl. Tillåter rran vicl:rre en största strörn'riskning
av l0 /o, vilket utan olägenhet kan ske, firr man :

/A/\

u

R

r-/-"*-- + =- 4.Rnur -o'1
varar' Äxu1 .:
ri%l ! 150 ohm
|t

Kontaktapparaterna arbeta s:iledes tillfredsställancle vi<1 så låga
iisolationsmotstånd som 150 ohn.r.

Yid en n.rinering mecl ett isolationsmoti sämsta fall en maximal
strömminskning genom avledning av ca 1 ft, vilket är s:i
Santmanfattning:

stånd på necl

till

1000 ohm erh:illes

obetydligt att clet icke har någon praktisk inverkan på mineringens funktion. Vid manöverströmbanorna erhå1les tillfredsställande funktionssäkerhet ända ned till ca 150 ohms isolationsmotstånd.

2. Vid ett isolationsfel i en stötrninering, vilken jrr så snart clen
är armerad har batterispänningen ständigt påkopplad, kan avledningsströmmen i ogynnsa'rt fall förorsaka v:iclasprängning. Detta beror
på att ström via ett isolationsfel kan tänkas kringgå strö'ravbrottet
i en pendel, så att man på detta sätt f:ir en sluten strömkrets genom
sprängrören.
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För att enkelt bestämma storleken av det minsta tillåtna avledningsrnotståndet i ett dylikt fall göra vi följande antaganden.
Avledningsmotståndet tänkes i avseende på beräkningarna, kopplat
direkt över batteriet. Härigenom erhål1es största tänkbara avledningsström, enär hela batterispännigen verkar över avledningsmotståndet.
Batteriets inre motstånd försummas.
Ilnär den tillåtna avledningsströmmen blir beroende på vilken typ
av sprängrör som användes i mineringen, behandlas här fallet för
varje sprängrörstyp för sig (Irig 2).

Rart

1av1

: Avlednings-

Ravl

: Avlednings-

E

: Batteriets

strömmen
motståndet

Fig

a) .l

oh,ms

s

emk.

2

f rtinqrör.

Den tlinst:r strönr som förorsakar tändning av ett ,{ ohms spräng1940> sid 44). Den för tändning av
spränerören erforclerliga effekten är således (P -RI'z) 1'0,172 Watt.
Itälina vi mecl S-faidig säkerhet erhålla vi alltsir en lrraximal tillåten
strönrstt.rka enligt ekvationen

rör iir 0,17 arnp (jmfr >PM

4 . r,

|, - 0.t7
-l' - -

:4

'

2,r7:
5

0,08,l/sprängrör

.s

t'-nl förutsättrringen fås: Raul

-

E
,

I avl
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För att genom minans tilledningar, viikas motstånd enrigt vad
tidigare förutsatts kunde vara högst 30 ohm, driva fram erforderlig
tändström, erfordras en viss emk (E). vi skola här genereilt beräkna
denna emk oavsett vilken strömkälla som avses.
Strömbehovet för ett 4 ohms sprängrör är 0,5 amp (>pM 19,10>
bil2 K). För två parallellkopplade sprängrör brir såredes sirömbehovet
1 amp.
Kretsen antages vidare optimart dimensionerad, d v s inre
och 1,ttre
spänningsfallen lika. Detta enär man genom denna beräkningsgrunci
under i övrigt likartade förhålranden erhåller största tänkbaå
effekt
i yttre kretsen.
om det vid beräkningen erhårlna värdet på polspän.ingen ökas
med 20 /a, vilket kan anses motsvara bestämmelserna i >pM
1940>
sid 53, pkt C, fås föliande ekvation:
EP:l'2'30'1
Me' enär det yttre och inre spänningsfalret
samma elhålles alltså dubbla detta värde
E

här skulle vara

clet-

:2. I,Z.30.l:22 yolt

Insättes detta värde i ekvationen ovan erhålles

(avl:
R^..r-

72
- rr
Z : 0,0g:450

ohnr

varvid tvåan i nä'rnaren är beroende på att man ju normalt använder
två parallellkopplare sprängrör per mina.
vid lägre batterispänning erhålres i motsvarande gracr rägre r,ärde
på tillåtet avledningsmotstånd (isorationsmotstånd). Med
hånsyn tilr
eventuella variationer hos sprängrören bör dock ovanstående
värde
ökas med ca lO /a. Vi erhålla clå Ä2u1 q 500 ohm.

b)

0,5 oh,tns spängrör.
Minsta ström som förorsakar tändning av ett 0,5 ohms
sprängrör
0,7 amp. Enligt samma beräkningsg.u,rde. som
under aj erhålla
\vi då
rned S-faldig säkerhet

t - 0'7 :
i.,
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0,31 arnp/sprängrör.

för ett 0,5 ohms sprängrör år 2 anp. För två
blir då strömbehovet 4 amp. vi erhålla

Strön-rbehovet

parallellkoppiade sprängrör
alltså

E

:2.

1,2. 30.4

:

288 Volt

Så1edes erhålies

2 031
I(avl - -Z#:
Detta ger likaledes med 10

-165 ohnr.

/o marginal

Aavl

3

500 ohm

Det kan e'-rellertirl i såväl fallet a) som b) tänkas att ett sprängrör
ej är isatt eller att ett avbrott uppstått i detsamma. Härvid erhålles i
det närmaste dubbla strömstyrkan i det anclra sprängröret. r{an bör
därför räkna med dubbla ovanstående värde pir avle<lningsmotståndet.
tr
Alltså Ravl s 1000 ohm.
Sam,m,anfattiling

: Yid stötmineringar rnåste isolationsmotför att vådasprängning ej

ståndet vara större än 1000 ohm

skall kunna inträffa.

3. F'örefinnes ett isolationsfel föranleder detta givetvis att batteriet,
då det står inkopplat, så småningom urladdas. Största inverkan i
detta avseende har givetvis ett isolationsfel, som verkar direkt över
batteriets poler, varför vi räkna med ett dylikt fall. Isolationsmotståndets storlek bestämmes därvid av batteriets kapacitet, dess elektromotoriska kraft samt hur långt urraddningen får drivas innan
batteriet blir oanvändbart.
Räknar man med seriekopplade tändbatterier M/40 med en kapacitet
av l5 amp-timmar och tillåter en urladdning av /+') samt räknar med
att batteriet skall räkna 14 effektiva dygn, får man med följande
beteckningar:

:
:
Ravl
E

batteriets emk
avledningsmotståndet

1) l)etta är endast en teoretisk gråns, vilken anknyter till bestämtnel,serna
i
l94o>>. Den ström'mdngd som erfordras för sprängning av en relativ
stor

>PtrI

tändenhet (ca 100 amp) är nämligen endast ca 0,5 m.Ah, var[ör man kan spränga
en minering med ett praktiskt taget fullstän<trigt urladdat batteri.
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lurl :
n :
O :

urladdningsströmmen
antalet effektiva dygn batteriet skall räcka
batteriets kapacitet i amp-tin'rmar

R.rrt: I,å
url
För beräkning av urladdningsströmstyrkan fås ekv:
?

n'24'1urt-;'O
o

t,
rUfl

'..Ravr

;^
JZ.n-

-32 :+v

E

Antages fyra seriekopplade batterier komma till användning, vilket
torde vara det högsta praktiskt erforderliga, fås

E:4'27,2ee
liu,,1

:

s2

110 Volt, varav

' r,!:Ll9! 33oo ohm
1.5

Irör 3 batterier i serie f:ls l?ay1 ! 2'150 ohm
>> 2
>) )> >> )> 1?avl Y 1650 ohm

>1>>>)

Härvid är att observera att det gäller 14 effektizta urladdningsdagar.
Detta rnotsvarar i runt tal en månad, enär vanligen endast nätterna
eller i övrigt tider med clå1ig sikt forclra att mineringen är arrnerad.
1 verkligheten rlotsl'arar dock säkerligen dessa 14 dagar 2 å 3 månacler, dir bl a ej mörkret ensamt är avgörande för om cn minering skall
\iarii arrrerad. X,Ied häns1.n till att här dessuton.r är fråga om ett
extrcrnfall och ladclningsnröjlighetern:r nu i allmänhet äro relativt goda
n'rirste denn:r tidsryn-rcl anscs vä1 til1fyllest.

attninq: NIecl tänclbatteri I,I/,{0 på 110 volt sarnt
clagars effektiv urladdningstid blir till:itet lägsta isolationsmotstånd för en stötminering ca 3300 ohnr.
Santnanf

1.1

Av clen gjorcla u.clersök.ingen frarngår, att cle hittills'ara'cle forclringar'a på tillåtet isolations'-rotstirnd för täncl- och rnanöverströmbanor äro onöcligt höga. I >PN[ 1940> sid 68 har cletta iir.e' ko'mit
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till synes men lrera såsorl en förmodaz, på vilken något handlande
givetvis ej direkt kunnat byggas. De här gjorda beräkningarna kunna
clärför i viss mån sägas utgöra ett komplement till ifrågavarande
passus i PM:en.
Det förtjänar även att understrykas, att här tidigare hela tiden
räknats med sämsta tänkbara värclen i de olika fallen för att därigenorn de erhållna resultaten skulle bliva generellt giltiga. Föreligger
ernellertid icke dessa förutsättningar i det enskilda fallet, kan rran
därför n.rång:r. gånger tillåta betydligt lägre isolationsmotstånd och
ändå crhålla tillfredsställande funktion av mineringen.
Vid en syftm,inering kan rnan således enligt ovan, i vad avser tändströmbanorna, i vissa fall låta isolationsmotståndet gå ned till 300 ohm,
utan att rnineringens funktionsduglighet äventyras. Genom enkl:r
beräkningar enligt det föregående kan man också lätt konstatera att
i flera fa1l 1@-200 ohm är fullt *illräckligt som isolationsmotståncl
ehuru måhända benämningen isolationsmotstzind clå förefaller niigot
malplacerad
Vacl manöverströmbanorna beträffar är ett isoiationsrnotståncl på
70 ä 75 ohrn fullt tillräckligt i många fall.
Yid stötm,inennqar är batteriets urladdning avgörande för det tilllirtna isolationsmotståndet och en fullt betryggande undre gräns ligger
här vid ca 3000 ohm. Vad risken för virclasprängning beträffar, så
inträffar den för'st om isolationsrlotstånclet netlgår under 1000 ohrr.
Då emellerticl frågan om batteriets urladdning mången g:ing kan vara
en ren lämplighetsfr:iga och clen använda polspänningen oftast torde
ligga vid 25 ä 50 volt, torcle man i övervägande antalet fall kunna
låta 1000 ohm vara en gemensam undre gräns biLcle beträffande urlacldning och vådasprängning.

På detta sätt skulle man få en för såväl syft- som, stötntineringar
för isolationsm.otståndet på ca 1000 ohm,.
(Jbscrveras bör dock att så låga isolationsn-rotstånd givetvis pä intet
.rli/t :iro ef terstriivanntärda, vilket väl även torde framgå av det
ticligare sagda. Avsikten är här bara att visa, attt isolationsmotstånd
av här angiven relativt ringa storleksordning på, intet .rdtt äztentyrar
qenLensanL u,ndre grä,ns

ns f unhtions säh erh' e t.
Samtliga de här nämnda gränsvärdena på tillåtna isolationsrnotstånd
ligga clessutom så lågt, att man med de flesta isolationsmotståndsrnin e rin
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nrätrae iclie karr mecl erforclerlig säkerhet uppr.nrita clem. Den ur
frolt.ti.rle syufr,ut,ht l:impligaste nndre gränsen på isolationsmotståndet
torcle cliirför lämpligen kLrnna sättas til1 gemensamt ca 5000 ohm
i0,005 IIohnr) biLcle beträffande stöt- och sl'ftniinerinsar.
Det bör iiven observeras, att om isolatior.rsmotstiLndsvärciena tendera
:rtt gå necl i så hög grad, sonr här ticligare berörts s:l föreligger 1l1ecl
största sannolikhet sirdana isolationsfel, att isolationen snabbt liomrrer
:rtt 1,'tterligare försän'rras. Dctta talar är'enledes för, att man ej bör
i reglemer-rtariska hestämr.nelser giL neci för 1ångt mecl tillåtet isolationsnrotst:inrl, trots att detta rrr forr.nell, teknisk synpuniit lian vara försvarligt.

Det lian snarare ifrzigasättas on1 lran ej bör höja fordringarna och
närr.nast clil forclringarna virl clen isolationsmätning, sorn äger rum i
sambancl rnecl rlineringens utläggning. Principen att som clet gamla

I,IER: F TI ha betydligt strängare fordringar på en nyutlagcl mineling än vi<l rlen senare fortlöpancle kontrollen, måste nog anses alldeles
riktig clärmecl dock intet sagt om reglementets faktiska sifferuppgifter,
villia här reclan ticligare rubricerats som otidsenliga. Detta får då ses
r.not clen bakgrunder-r, enligt vad här ocksår tidigare påpekats, att har
isolationsn-rotståndet nått de som undre gräns här ovan angivna värdena, så torde sziclana s\iagheter förefinnas i mineringen att en omläggning a\r större e1ler mindre omfattning kan vara tärlligen snart
förestirencie. Det li;rr.r ju ej r.ara sii länrpligt att behöva clraga clen sluts:rtsen vicl en nr,utl.gcl r-nincring.
Jin annan sak är:, r'illtet kanslie 1-rär förtjänar påpelias, att omstäncligheterlra t ex krigsläget lianslie f ör z,isst /o// ej meclgir.a en tidsIträr'arrclc onriäggning, r'arvicl man är'en vicl en it)tutloqd minering
nrirste lirta sig nöja rnecl clc angivna låLga värdena. nlen r"äl att märka
r'letta är i krigstid ! l.iestämnrelser
rn;rslc r ar;r hetlrlligt strärrgarc.
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