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Visste Du att:  
 
Nej, det visste Du förmodligen inte! Olle Hederén skriver i ALLT SKYTTE N:r 
1 ÅRG. 1 1944 som utkom av trycket den 17 augusti om Det nya svenska 
AUTOMATGEVÄRET. Nog var ”AG-et nytt allt” och definitivt inte färdigt – 
det AG som fick epitetet ”sorgebarnet” av de kunniga. Olle som var en 
synnerligen duktig militär och skytt visste förstås bättre – men det gällde också 
förstås att släta över de brister som fortfarande fanns. Ända in mot halvårskiftet 
1944 var problemen legio! 
 

                    



 
En detalj var utkastaren – se nedan: 
 
utkastaren 
 

• I materialleveransen hösten 1941 (enlig leverantörens förslag) finns diskrepans mellan 
material och värmebehandling vilket föranleder omkonstruktion. 

• 28/4 1942 material beställes enligt leverantörens förslag. Revidering av 
värmebehandling för att försöka rädda det från början olämpliga materialet. 

• 1/4 1943 brusten utkastare efter knappt 4000 skott, vilket resulterar i förnyad ändring i 
värmebehandlingen. 

• I medlet av april 1943 har den nya värmebehandlingen införts för de 50 st första 
vapnen. 13400 skott har skjutits utan anmärkning. 

• 30/4 1943 22900 skott skjutna. 
• Under försommaren 43 konstateras diskrepans i utförandet av värmebehandlingen 

mellan GF och LME. 
• 1/9 1943 – 8 st utkastare brustna. 14000 utkastare levererade – omfattande 

hårdhetsprovning vidtar samt bestäms att kassationsgräns skall fastställas genom 
skjutning. 

• I början av september 1943 konstateras att LME levererat utkastare med mycket 
varierande hårdhet. Fagerstas material har konstaterats äga mycket varierande 
kolhalter, mellan 0,15 – 0,40 %. 

• September 1943. Förnyade prov har gett ett gott resultat. Nytt material med C=0,70 % 
har levererats till LME. Äldre material med C=0,20 % får utnyttjas till delar i arbete. 

• 16/11 1943. Första leveransen från LME av utkastare i det nya materialet kom GF 
tillhanda först den 17/4 1944. 

 
Även med övriga detaljer såsom slutstycke och låsstycke, låda, utdragare, 
tändstift, låsklack, säkringsstång och underbeslag var problemen legio.  
 
Så Olle visste nog – som den ”eminente” och kunnige officeren och dito skytten 
hur det var – ett vapen antaget utan genomförd vinter-och trupprovning i sitt 
slututförande. 
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