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APHE

Armour Piercing High Explosive (panserbrydende,
højeksplosiv ammunition)

Atlantvolden

Propagandabetegnelse for en række af befæstninger, der
strakte sig fra Nordnorge til Spaniens kyst.

Azimuth

Et kanonrørs bevægelse i sideretningen

Bauform

Systembunkere som regelbau, men af en lettere
konstruktion og begrænset anvendelse. Ex: Tobruk

Baustärke

Bygningsstyrke. Et mål for tykkelse af loft og vægge i
Regelbaubunkere

Camuflet

Et hulrum, der opstår ved en underjordisk eksplosion, og
som – modsat et krater - ikke er umiddelbart synligt på
overfladen.

Dieppe

Havneby i Frankrig. I 1942 forsøgte de allierede en ”miniinvasion” ved D. men blev slået tilbage med store tab.

Ekvibrilator
Elevation

Et kanonrørs bevægelse i højderetningen

Fladbaneild

Kaldes også ”direct fire”. Beskydning med direkte sigte på
synligt mål.

Feltmässige anlage

Feltmæssig udformet befæstning, men anvendelse af lokale
materialer og beskedent brug af beton.

Festung

Fæstning. Det største og stærkeste forsvarsområde i tysk
terminologi. Ingen danske områder blev udnævnt til
fæstninge, selvom Hanstholm og Thyborøn omtales sådan.

FlAK

Flieger-Abwehr-Kanone, antiluftskytskanon

FuMG

FunkMessGerät. Radarapparat

Führerweisung,
Führerbefehl

Anvisninger og ordrer, der udgik fra Hitlers hovedkvarter

Fæstning Europa

Et andet propagandaord for Atlantvolden

Fæstningsantenne

Udskiftelig radioantenne, der kunne skydes op gennem
bunkerens loft (uden for gasslusen) og udfoldes

Gassluse, Gassikring

System med gassikkert forrum ind til bunkeren, der sikrede,
at krigsgasser ikke trængte ind i mandskabsrum.
Luftforsyningen var klaret med en hånddrevet pumpe, og
den brugte luft blev ventileret ud gennem et-vejs ventiler.

H

Heer, tyske landstyrker

HE

High Explosive (højeksplosiv ammunition)

HKAR

Heeres Küsten Artillerie Regiment, Kystartilleriregiment
underlagt Heer

Hobarts Funnies

Betegnelse for en række (tankbårne) modforholdsregler mod
tyskernes invasionsforsvar

Inddæmmet eksplosion

En eksplosion, hvor de ekspanderende gasser ikke kan
undslippe til det fri og derfor anretter større skade mod
anslagsstedet.
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Jordskælvsbombe (Tallboy
og Grand Slam)

Ide undfanget af Barnes Wallis, som går ud på at
underminere fundamentet for fjendtlige installationer ved at
skabe mini-jordskælv ved hjælp af store bomber.

Krumbaneild

Ildafgivelse (artilleri) uden visuel kontakt med målet

KTB

KriegsTageBuch. Krigsdagbogen, hvor dagens hændelser
noteres

Lw

Luftwaffe, tyske luftstyrker

M

Marine, tyske søstridskræfter

Mellemkrigstiden

Tiden mellem de to verdenskrige (1918-1939)

Nødudgang

Mandskabsbunkere med kun en udgang var forsynet med en
nødudgang, der var spærret mod indtrængen udefra.

OKW

OberKommando der Wehrmacht

Opvarmning

Nogle bunkere havde en slags fjernvarmesystem med
radiatorer, men de fleste mandskabsbunkere havde en lille
ovn i hvert rum (Festungsofen WT 80). Uopvarmet holder en
nedgravet bunker ca. 8 ºC sommer og vinter.

Ostwall

Østmuren. Tysklands mellemkrigstids grænseforsvar mod øst
(Polen)

PaK

Panzerabwehr-Kanone, panserværnskanon

Panserkuppel

Ses i mange udformninger fra en lille observationskuppel,
over 3 og 6-huls maskingeværkupler til den massive (39 t)
kuppel over 8 cm automatisk morter.

Pansertårn

En del ringstillinger blev udformet med et tårn fra udgåede
eller erobrede tanks

Regelbau

Systemtegnede bunkere, hvor et udvalg af typer bruges til at
opbygge alle støttepunkter.

Seerohr

Periskop, der kunne stikkes gennem (gassikret) åbning i
bunkerens loft, så området uden for kunne betragtes.

Siegfried-linien

System af befæstninger vendt mod Frankrig. Opført i
mellemkrigsårene. Kaldes også Westwall

Sonderbau

Specialtegnede bunkere, der skræddersys til bestemte
formål uden for Regelbau-systemet

Ständige anlage (St)

Permanente anlæg, oftest udført på baggrung af Regelbau
konstruktioner.

Stützpunkt

En samling af Wiederstandsneste

Stützpunktgruppe

En samling af Stützpunkte

Talerør

Simpelt kommunikationssystem med et rørsystem, der
transmitterer tale (som det kendes på skibe).

Tallboy & Grand Slam

Meget store bomber (hhv. 6 og 10 tons), beregnet til at
skabe mini-jordskælv

Tobruk

Ringstilling. Også navn på havneby i Libyen

TorpEx

Torpedo Explosive, et torpedo-sprængstof med forlænget
eksplosionstid

Traversering
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Verstärkt feltmässig anlage
(Vf)

Forstærket feltmessigt anlæg. Brug af beton i tykkelser på
20-40 cm, op til 100 cm.

Verteidigungsbereich

Forsvarsområde. Større område omkring en by (ex. Aalborg
og Esbjerg) eller en stor stilling (ex. Hanstholm)

Virkningsild

Den koncentrerede ildafgivelse fra samtlige batteriets pjecer
efter indskydningen

Westwall

Kaldes også Siegfried-linien. Tysklands mellemkrigstids
grænseforsvar mod vest (Frankrig)

W.B.

Wehrmacht Befehlshaber

WFSt

Wehrmacht-FührungsStab

Wiederstandsnest

Modstandsrede. Den mindste forsvarsenhed i det tyske
arsenal. 1-2 grupper med befalingsmænd.

Side 3 af 3

