
N:r 6 1954

KUNGL  ÖRLOGSMANNA
SÄLLSKAPET



Utdrag ur 

. 0··farf för 
Sj 

årsberättelse 

år 1953 . 

323 

navigation och 

Av Kommendörkapten H. C:son UGGLA. 

Navigat ion . 

Denna vetenskapsgren uppvisar för 1953 icke några sä r
skilt a nmärkningsvärda nyheter utan utvecklingen synes h a 
förts vidare ut i tidigare kända banor. 

De celesta nauiqerinqsmetoderna ha vunnit i snabbhet ge
Bom ett vidgat utny ttj ande av de amerikanska höjd- och 
asimuttabellerna H. O. 214. Vid användandet av detta ta
bel1lverk är interpolerin g onödig vid praktisk navigering. 
För svensk t vidkommande kan observeras, att ett annal 
mindr e omfatt a nd e amerikanskt tabellverk är medtaget i 
»Svensk Sjöfartskalender (med Nautisk Almanack) 1954>>. 

Bland de terresta navigeringsmetoderna får radionavige
ringen en alltmer vidgad användning. Metoderna hädör 
äro välkänd a . ~ 

Det amerikanska LORAN-systemet har få tt nya »kedj or» 
av sta tione r utbyggda, vi lka den 1/ 1 1953 uppgingo till sum
n.~ a 49, varav dc fl esta inom USA. Systemets approximativa 
lackning und er dager, uppskatlad till 800 dist.-min. från 
s t~tion ern a, framgår av bifogade karta (bild l). Under 
Ulorker ökas r~i cl'-vidd en lill in emot 1.400 dist.-min. Av kar
~n fram gå r, att förutom USA :s egna kuster täcker LO-

AN-systemet f n d e viktigaste delarna av Stilla I-lave t, 
bi a dc koreansk a f arva ttn en, samt Nord-Atlanten. Den 30/G 
1953 utn yttjad es systemet ombord p å 319 kommersiella flyg
P_Ian och 54;3 ha ndelsfartyg och bland dessa av e tt fartyg 
ltllhörand e Red. AB Nordstie man och två fartyg tillhörande 
~Venska Amerika Linien. Härutöver h~ r sedermera de n ny-
Yggd a »Kungsho lm » äv en fått LORAN. 

24 
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LORAN bar stort militärt värde, då de.tta system å t . 
tivt svårt att störa effektivt och då det ger goda m öjl irr]1\lla. 
till ortsbestämning på även mycket vida farvatten, e x~1

1eter 
vis vid dirigering av sjöfart eller anfallsoperationct 1De]. 
denna, vid minutläggning nattetid från såväl fl ygplan 1110t 
fartyg inom eller utanför fientligt farvatten. so111 

Aven D ecca-kedjornas täckningsområde har unde t .o 
vidgals genom tillkomsten av den franska kedjan. D<'l lo~l'~ t 
täckningsområdet framgår av bifogade karta (bild 2). a a 

För fullständighetens skull bifogas jämväl en karta (bild
3) ö"Yer C~nsol-systemets .. täckningsomr:åde, va_rav även fra

111
_ 

gar stahonspar, som bor observeras mom olika 01nraden r· 
att man skall få den säkraste ortbestämningen. or 

Genon1 beslut av den internationella Teleunionen hålle 
man sedan juli månad 1953 på med en genomgripmHlc om: 
läggning av det europeiska sjöradiofyrnätet. Enligt Ufs nr 
11/ 53 innefattar de viktigaste ändringarna bl a en förskjut. 
·ni ng av det utnyttja de frekvensbandet samt en t.tan da rdise. 
ring av radiofyrsignalens uppbyggnad av igenkänningssignal 
och pejlstreck inom olika europeiska länder. Därjämte ha 
i norra Europa de största radiofyrarna som regel samma n
förts i grupper omfattande sex radiofyrar, var och en med en 
sändningstid uneler tjocka av en minut var sjätte m inut. 
Sändningsföljden är härvid vald på sådant sätt, alt tH1 eller 
tre i gruppen ingående radiofyrar, vilka lämpligen kunna 
utnyttjas tillsammans, såvitt möjligt icke sända i om eclel· 
bar följd efter varandra. Medelstora och mindre r a diofyrar 
äro på liknande sätt grupperade tre och tre eller t" å och 

· två eller (i enstaka fall) icke grupperade ; de sistnäm nda Ju 
under tjocka kontinuerlig sändning. 

Metoderna för navigering till SJOSS och i luften i1 r o aY 
naturliga skäl i högsta grad internationellt gcmensammR. 
vilket även gäller världen på andra sidan järnridå n. pet 
kan möjligen vara av intresse att konstatera detta 1 btfo· 
gade utdrag (bil. ·1) ur en artikel i »Krasnaja Svezda». Ar· 
tikeln har författats av navigeringsofficeren på k r yssare;! 
Sverdlov och synes hänföra sig till fartygets resa till oct 
från England sommaren 1953. Artikeln är avsedd för .. de:l 
breda publiken, vilket delvis förklarar framställnin g ·satte · 
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Bild 2. De europeiska Decca-kedjornas täckningsområde . 

Gyrosynkom passen. 

På små, lättrörliga fartyg såsom motortorpedbåtar ha fö
relegat stora svårigheter att ordna en tillfredsställande 
kompass . 
. .Den vanliga magnetkompassen har nämligen haft otill

racklig riktkraft, särskilt vid uppställning i styrhytten. D en 
~1ar ej h eller kunnat anslutas till radar, varigenom denna 
1C~e • blivit synkroniserad med fartyget, vilket är särskilt 
~lag~~gt ~å små stridsfartyg, som röra sig snabbt med täta 
'Ursandnngar. 

Såsom beskrivits i föregående årsberättelse finnes visserli
~~n numera rena magnetkompasser med elek triskt överfö
l~ngs~stem , varav marinförvaltningen anskaffat olika an
tgg~ll1gar för kryssarna och för Vb 57, m en dessa ha be
unlllts alltför skrymmande för mtb-bruk. 
d ben vanliga gyrokompassen å andra sidan är för tung och 
Yl'bar fö r användning på så små fartyg som mtb. 
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Bild 3, Consol stationer, 
Karta utv isande vilket stationspar, som bör observeras, för att m an sl\~Jl 
få den säkraste ortsbestämningen, Inom vita områden: intet Jä mPJigt 
stationspar, 
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ed anledning härav har Sperry för rnarint bruk modi-
, ~~ t en gyrosynkroniserad magnetkompass, som ursprung

f!e1a1 b)'ggts för installation i flygplan. Denna kompass, som 
]Joel G l f o • • ·1 · " ämnes » yrosyn- wmpass» , ar s1n 1nn dn1ng genont 
~c;:drnagnetisok ,infl~ens och avvik.er ~ölj.aktligen från. n<?rcl
J ~ ,tningen sa val p a grund av nussv1smng som devwhon. 
rJ 'teldorn (d v s det organ, som är känsligt fö r d en m ag
o:tiska in~luensen) i ~mehålle~· ett ~ .~1 tal l edni~: gssp olat:: i 
~j]ka det .:1ordm~gnehska h~~1son~a lf a~tet uppvad~?r sp~.n
ningar. Harav foranledd strom (an dnngar av slrom ) for
·tärkes och verkar genom a lt passera andra vid gyrot b e
fi ntliga spolar, så att gyr ot blir norclsökancle. Genom k?m
binationen n ted magr~etkompassen h ar gy~:ot lm~mat gtv.a.s 
måttlig stor1elc och v1kt. Gyroskopet har aven hll uppg1ft 
att överföra k ompassens u tslag till repeterkompasser å styr
platser, n avigeringsplatser och ev även inom stridsledningen. 
Det blir hä ri genom möjl igt att placera detektorn på ur mag
netisk synpunk t mest fördelaktiga plats ombord. På trä
båtar har det enligt uppgift från Sp erry visat sig bäst alt 
placera detektorn under däck på omkring en tredjedel av 
fartygets längel förifrån räk nat, under det att i stålbåtar det 
kan vara läm pligt att p lacera detektorn t o m i masttoppen 
(detektorns vik t i:ir endast lj~ kg). Repeterkompasserna äro 
av marint standardu tförande. 

Gyrosynkompassen har prövats på såväl norska som svens
ka mtb m ed gott resultat. Spen-y uppger, att exempelvis vid 
20 knops fart och med 25 ° roder avviker kompassen icke 
mera än 1 o. :Maximideviationen vid de tidigare proven upp
ges ha uppgått till 21/~ o. 

Av bifogade bilder, som ställts till förfogande av Spenys 
r~presentant i Sverige, AB AGA-Graham, framgår dels an
laggningen, schematiskt uppbvggd (bild 4), dels den mag
netisk a huvudkompassen (bild 5). 

Sjöfart. 

Handelsfl ottans förä nd r i 11 g ar. 

I för egående årsberi:ittelse återgavs statistik över: 
~ svenska handelsflottans bestånd 1952, 
~ förändringar i för delningen av tonnaget pö. olika slag av 

fa rtyg u n der perioden 1934.- 1952 samt 
--- handelsflo ttans användning i olika slag av sjöfartsverk

samh et 
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1. knapp lor missvlsn•ng 
2 . lnmillnlngsknapp for autopilot 
3. Löpare fcir kurs som sattes 
4. Missvisningsskala 
5 lnstalln1ngs- och kolltrcllmarke vid synkron!Setlng 

Bild 5. Gyrosynkompassens magnetiska huyuclkompass. 
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Vid en granskning av Kommerskollegii uppgifter Olll 1 
delsflottans förändringar under 1953 f inner man, atl i f~a.11-
gående årsberättelse angivn a tendenser i de statistiska lt l e, 
gifterna i stort sett alltjämt gälla, Sålunda Pp, 
minskade antalet ångfartyg frå n 506 till 47"1; 

en minskning med 29,000 hrt 
ökade antalet motorfartyg från 752 till 786; ' 

en ökning med 22-LOOO hrt 
' minskade antalet motorseglare från 624 till 603; 

en minskning med 3.000 br t. 
Un d er året minskades alltså antalet fartyg totalt sc f.l lllel] 

19 men ökades bruttotonnaget det oaktat nlCd 193.000 h rt. 
Totalt bestod vår handelsflotta den 31/ 12 1953 av 1.8\\:~ far

tyg om 2.66f,.824 ton, 
A. v ton nageökningen under 1953 kom 65 % eDer 12G.OOO 

brt på tanktonnaget. Hela tankflottan uppgick dä rm ed Yid 
19;)3 års slut till 718.000 brt och utgj orde c :a 27 '7a ay hela 
handelsflo ttan (1937 var motsvarande siffra 9 %) . 

Genom det stora tillskottet a v nybyggt tonnage och ge
nom att det avförda tonnaget till slörre delen bes talt ay 
~ild re fnrcyg har den svenska hande1sflottan som helhet un· 
der 1033 ytterligare modernisera ts och därmed i tekni skt fl\'· 
seende 'unnit i konkunenskraft. 

Den 30 september överlog Svenska Amerikali11ien si t, n ~·a 
»flaggskepp » motorfartyget »Kungsholm» (c :a 22.000 brl ) 
(bild 6). Då detta fartyg varit ingående b esk r ivet i fack· 
pressen, skall här endas t beträffande den n avigatoriska ul· 
r ustni ngen n~1mnas, att fartyget är utrustat med en fö rnäm· 
lig nautisk instrumentering, bl a, som föru t omnämnts, med 
LOHAN och två radarapparater, en med 3 och en m lll .1.0 
cm våglängd. Styrning ka'1 sl;:e på tre säll, nämligen for 
hand med telemotorsystemet samt för hand eller på nul?i 
malisk v~ig medelst gyropiloten. Den senare erh :"tlle r ''!c 
au lom a t i sk s lyrn in g sina i m pulser föt· k orrekt styrn ing fl'H 11 
fartygets modergyro och påverk ar medelst elektrisk iiYc r· 
fö ring styrmaskin och roder. Modergyrot kontrollerar tiYC il 

Bild 6. Svenska Amerikalinjens nya passagerarefartyg »Kungsholnn . 

repeterkompasser för styrning, optiska pejlingar, radiopejl 
samt kursskrivning. 

I sam band med tillkomsten av »Kungsholm» överflyttades 
passagerarefartygel »Gripsholm» under lysk fl agg. 

Handelsf lottans sysselsättning och lönsamhet. 

Allmänt sett har sjöfartsnäringen under 1953 fått vid ~zän
nas minsk ade fraktintäkter och ökade omkos tna der, VJ l k el 
resulterat i minskad lönsamhet och även i uppläggning av 
fartyg. Vad särskilt det m indre och m edelslma tonnagel be
träffar h ar dess verksamhet h aft all brottas med allvarliga 
oeh växande svårigheter, vilka i det följ a nde bellandlas 
sarsk il t. 
. Förhållandet inom sjöfartsnäringen är ofta d et, att det 
s k lin]· etonnaget vad beträffar lönsamhe ten följ er en mera ltl ' .. . . l o 1 J 
1 Janm ad ekonomisk kurva och ej S·å snabbt oc_l_1 1~ r t c ra)-
las av en inträd and e kris (och vice versa). oknmgen av 
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fraktintäkterna från 1950 till 1951 var sålunda »endu .
1 

38 7o för fartyg i linjefart mot 122 % ( !) för fartyg i k~ )) 
traktfart och 53 7o för fartyg i trampfart. 11• 

A v nationalekonomiskt och militärt intresse är al t aru 
s~·W, ~mr. den sv_enska o handelsfloottm~s fraktintäkter fii~d~~1~ 
s1g pa olika traf1k01nradcn och pa ohka slag av _vcrksall1het 
Lppgifter härom hava sammanställts av Dr Eneborg i UJlri!: 
häftet 1933 av »Kommersiella meddelanden» från Kmnn1ei's. 
kollegium. I storleksordning fördela sig bruttoinkomsterna 
1951 påföljande fralikområden (inom parenles angi Ycs det 
sysselsatta bruttotonnaget i lusental ton). 

Trafikområden 

Oceanfart ....... . . .. .. .. ...... ·l 
Nordsjöfart . . . . . . . . . . . \ 
Annan europeisk fart . ..... ... . 

östeJ~sjöfart . ..... . .. .. . ...... . ·l 
Kustrart . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Bruttointäkter 
milj. k ronor 

868 (1.384) 

355 ( 474) 

17 13 ( 205) 

96 ( 103) 

41 ( 48) 

Inre fart .. ". " " . " " .... , __ 2_0_ ( 41) 

1.5.JG (2.2.:>5) 

56 ( 61.15) 

23 ( 21 ) 

11 ( fl 

G ( 4.6 J 

2,G ( :?.1 l 

1.3 ( l \ J 
- - -

10() (lO D 

Tabellen visar hl a att oceanfarten dominerar, clt i och 
för sig för våra förhållanden Inärkligt förhålland e. 

»Annan europeisk fart » uppvisa1· elen största ökninge n se· 
dan 1930 (6~1 % ) , vilket sammanhänger med den st a:·k a,.ut· 
Yecklingcn i samhand m.ed återuppbyggnadsarbetet 1 \ ast· 
curopa. 

Intäkterna i kustfart och inre fart ha relativt sett gått 
tillbaka, en utveckling, som länge pågått. 

Om man sammanslår oceanfart och »annan curopei~l; 
fart» till vad man kan kalla fjärrfart, finner man al t 1!J~t
komma 67 % eller två tredj c delar av de sannnanlagda fra k i 
intäkterna på fm·tya, som huvudsakligen voro syssel sa lta . 
trafik på dessa områden. Förskjutningen mot fjärrtrafik ]J nl 

varit tydlig under senare år. , 

Ovanstående tabell hör kompletteras med följan~lc .:1 !~~r 
ställning, som utvisar svenska handelsflottans brullom lak 
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•1 förd ch.Jde på olika slag av verksamhet. (Inom parentes 
J9~jves det sysselsatta bruttotonnaget i tusental ton). 
n !l~ 

'Trnfikol~J råden --r,injefart 

Bruttointäkter 
milj. kronor 

847 939) 

396 528) 

138 462.) 

104 142) 

TramPfart 
'j'anldart 
J(ontraktsfart 

;~JaJ!11fart .. .. ... " ....... '1 ___ 7_1_ 183) 

1.556 (2.255 ) 

% 

C4 ( 42 ) 

25,5 ( 23 ) 

9 ( 20,5) 

7 ( 6,3) 

4.6 ( s ) 
100 (100 ) 

~--------

År 1937 inseglade fartyg i linj efar t 1-J.7 milj. kronor mot 
BD milj. kronor 1951. En synnerligen stor ökning har allt
så ägt rum, samnwnhängande med en s-tark förskjutning 
av handelsflotians sysselsältning till linjefa rt. Inom linje
farten spelar oceanfarten en dominerande roll; 72 7o av he
Ja frakti ntäkten för fartyg i linj efart hänförde sig 1931 till 
oceanfart. 

Av oceanlinjefartens bruttointäk ter år 1951, 609 milj . kro
nor, intjänades icke mindre än 382 milj. kronor eller 63 '/~' 
i lrafik mellan främmande länder. Totalbeloppet för intäk
terna av trafik mellan främmande länder - avseende all 
slugs trafik, linje- och trampfa rt men i olika geografisk fa rt 
samt inklusive tidsbefraktning - uppgick 1951 till 818 milj. 
kronor eller 53 7o av dc totala bruttointäkterna. Detta visar, 
hur stor betydelse fraklerna mellan främmande länder nu
lllera äga för vår handelsflotta. 

En utveckling, där en a:1lt större del av den svenska han
d~lsflottan (jf'r de analoga förhållandena i N orr;e) sysscl
;a~t~~- långt borta /rån Sveri9e, har givitvis en klar politisk, 
1Hhtar och nationalekonomzsk betudelse. 

Kri s f" 
or mindre och medelstort tonnage. 

111 ~jäfartsstati sliken visar, som förut framhållits, att det 
111dre och medelstora tonnaget i vår land f n genomlever 
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en kri ~, vilken ~ eror av flera s amver_~'- and e omslän <lighc te. 
~- - förl~a ll andc hll k 01:lmrrer andc ut~_andska fa rtyg O<: h ti)· 
Jarnva gs- och landsvagstrm~sportcr ar det~ sv~nska l1l int] l'l 
och m ed elstora ton n agets dnftsk ostn ad er for hoga. D Pt ta 

1
. ~ 

sultcr ar uti för säljning till utl andet, n edsk ro tn ing oth lit 
bliven ersä ttnin!!sbv!!g nacl för ifrågavar an de tonnage. Qru\) j)e. ' ' - '" ' ~ '. C1· 
och dä rmed till en viss nedr us tn ing av den sjögåend e t1·a ns 
po r tappara len u tefter våra kuster. · 

Xationalekonomiskt har d et angivn a förhå llande'[ si n 
olägenheter, vilka dock tydligen ej t i llmätas avgöra nde be: 
tydclsc av de bestämmande instanserna. Yad sämre iir, den 
alltme r minskade transportkapaciteten kan medföra allYar. 
liga olägenheter i händelse av atl vårt land indrages i kt-ig. 

Skullc så ske, uppslår nämligen ett vidgat transpor tbe hov 
tiH sjöss utefler våra kuster, som då möjligen ej ka n li l!g0. 

do~es, dä rest - såsom troligt äc~.· - utländskt tonnagl' d:1 ej 
kommer a tt stå till förfogande. Detta vidgade transpo rlb.: hov 
föran ledes av krav på omflyttning av trupper och krigsmate
riel, evakuering av civilbefolkning, undanförsel av ;·ii rnö
denheter från hotade områden, samtidigt som landtranspo rt
apparaturen genom flyganfall och kanske sabotage ul,,ätte~ 

för svåra störningar och kanske avbrott. Man k an d isk ulen 
kustsjöfa rtens sårbarhet eller t o m om det är möjligt nl t ge· 
nomföra kustsjöfart utefter vissa öppna och utsatta l· ust· 
sträckor i händelse av krig, men om hcräkningar nn och 
kri~Jserfarenheterna från utlande t visa, att e tt land som v~nl 
ej ~nbart kan förlita sig på landkommunika tione r i ];rig 
för nödvä ndig omflvttning av personal och materi el, sa bor 
uppenbarligen vår kustsjöfart nu under fredstid crlwlla ett 
~ aclant stöd, att den icke dör på grund av tvinsot. 

Dctla under 1953 i pressen mycke t omskrivna förhålla n_de 
har i skild a sammo.nhang upprepad e gånger påtalats a\' s]O· 

fa rtens organisationer. Några molå tgärder synas än nu 1ckr 
hava vidtagits, men Kungl. Maj :t har utsett två sakk un n;g'1 

att inom handelsdep a rtementet biträda m ed en ut rL·dn Jil! 
om aktuella spörsmå~ berörande det n:indre och m~d c:l:~ lo:·:: 
handelstonnaget, vangenom ett handlmgsprogram 1 f t ,1~·1 

bör kunna motses. Till att börja med ha dessa sakk un n,1 g'~ 
begärt att Kommerskollegium skall utföra en statisti sk-C1'~. 
nomisk undersökning angående de grenar av sjöfartsll'1• 

ringen, som arbeta med berörda slag av fartyg; dessa npl: . 
. u<'\ till c :a 50 fartvg· i storleksklassen 100- 500 brt, c :a ()0 tne 
o - • 1 r 
tyg i s torleksklassen 501- 2.000 hr t och c :a 180 motorseg u · 

Bild 7. s ta ts isbrytaren »Thule» . 

Sjöfarten och isf örh ål lan dena 1952/ 53. 

I sin redogörelse för isbrytarve rksamh eter;. 1952/ 53 fr am
håller statens isbryta rdirektör, att issvå righe ter för sjöfa r
ten förekomma i Bottenviken, i Bottenhave t och Alandsl wv 
mer än under normala vintrar samt vid n orra Öste rsjö ns 
kustland , i Kalmarsund och på Go tland . Und e r en kor t p e
riod i början av f ebruari 1953 h a de man å ven minch·e is
svåt·ighe ter i Öresund och F a lste rbokanalcn, va rjämte d el 
i hanmar och farl eder norr om Göteborg fa nns för fisk et 
och det m indre tonn age t hindersam is . Mäl a ren och \'ä ncrn 
voro likaled es tidvis b esvärade av onorm a la issvå ri gheter. 
Den tidiga re m ar svå ren medförde dock islossning i ham nar 
0~h farled e r en h alv m å nad för e normal tid. Utfö rsel sjö
vagen av sto ra kvan tite ter vä rd efullt exportgods liksonl även 
en betyda nd e import av fasta och flvtancl c bränslen k unde 
~rots issvåri&Jhetern a genomföras tacl( vare d c bå da statsis-
rytamas n{~dverk an : 
Erfarenheterna f rå n d c senas te å rens isbrY lningar visa. 

~tt det ick e är tillfyll~s t ~l c t~ endast tre s t a tli ~.a h_~vsis_b ry
iare, varav Alle, som a r fa rd1 gbyggd r ed an 192o, bor sta llas 

J·eserv. Simile isbry tn ing b ehövas i Öresund och på Yäst-
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kusten samtidigt som. på Norrlandskusten kräves en fii r ]):· 
r~d isbrytarber~_dskap. J:?etta_ va_r e~_t av m?tiven för an~k~j 1 • 
mng av den hosten 19b3 farchgstallda Thule (2.200 l f. 
-1:80~ HK. diesel:elektriskt .. maskineri, bild 7). Utöver n n bl), 
fmthga tre havsisbrytare raknas med ett behov av yll crl icr-~ ~
en h avsisbrytare. Medel för byggande av denna ha r s l~ll\~ 
i utsikt. s 

Sis tnämnda havsisbrytare avses bli':a av un~efä r snnnn, 
storlek som Ymer men m ed betydligt kraftigare d ies el~ 
elektriskt maskineri och dessutom förseeld m ed fyra Pro. 
pellrar, två för och två akter. Fartyget beräknas k osta c· 
30 ·1· l .a m i J. zronor. 

Minrisken kvarstår. 

Oaktat snart nio å r förflutit seelan krigsslute t visa en del 
minsprängningar på senare tid, att minrisken alltjäm t kvar
står. Enligt uppgift i Nautisk Tidskrift drabbades salnnda 
uneler 1950 28 fartyg av minsprängning i Engelska k an alen, 
~ordsj ön och Östersjön. Under 1951 drabbades 10 fartyg 
samt under 1952 11 fartyg av ett liknande öde. Även under 
1953 och på nyåret ha minsprängningar ägt rum, hl a i 
danska farvatten. 

Fortfarande föreligger risk för minsprängning i dc om
råden, som angivits som minfar liga. Ä ven i frifö rklarade 
områden och minsvepta rännor finnes alltjämt en viss -
ehuru avlägsen - risk, eftersom det inte är alldeles utcslu· 
tet, att ens laka minor kunnat undgå att utlösas vid dc an
vända svepmetoderna. 

· Chej'en j'ör marinen har därj'ör tillråU sjöj'arten all fo rl· 
tarande strikt hålla sig till de minsvepta lederna och all 
gärna inom nyliqen friförklarade områden forttaran de hålla 
sig till de törulvarande lederna. Därjämte bör man allt jämt 
vidtaga erforderliga åtgärder j'ör avmagnetisering av j'arlY· 
gen och tortlöpande kontrollera denna. 

Våra hamnar. 

Den förut påtalade tendensen till ökade svårigh eter fÖl: 
vårt mindre och medelstora tonnage har även konsekvcnsel 
för verksamheten i våra hamnar. 

Under senare år ha sålunda de reguljära inrikestr anspor 
tern a av styckegods alltmera försvunnit, i synnerhet frå n: .. c~ 
minclre hamnarna. D en inrikes varnomflyttningen tm sJ05 
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, Jllassgods har dock bibehållits eller t o m ökat i omfatt-
11 \ o· (1952 med c:a 9 % enligt en uppgift av Dr Enebara i 
11. ~ 5'fn· . Svensk Flagg). Man har dock konstaterat, a tt ä'~en 
;;ii det _gäller mass~edstransport_er hm: de!1_na på sina hå ll 
.. ,,ertagitS av framfor allt lastbilar, v1lka 1 skarp konkm·
~en s söka tränga ut den inrikes sjöfarten. 
1 I förefintlig statistik kan spåras en tendens till förskjut
ning av trafi!cen n:ot storhamnarna_ (~juphanmarna). Detta 
anses bero pa att fartygen genomsmtthgt bliva större, vilket 
torde förorsakas av de skärpta b es tämmelserna anaåendc . ~ 

fartygsbemannmgen och elen därav betingade rationalise-
ringen av sjöfartsnäringen, som bl a medför krav på effek
tiva lossnings- och lastningsanordningar i hamnarna. 

Under de många krigs- och efterkrigsåren har i hamnarna 
ackumul er ats ett utbyggnads- och nyanskaffningshehov jäm
väl för rationalisering av hamnröreJsen, vilket hållits till
baka ge nom restriktioner vad beträffae byggnadstillstånd. 
Det är främst de största hamnarna, som ännu haft möjlig
he t att verkställa större nybyggnadsarbeten, men i ålsl-ölli
ga medelstora och mindre hamnar finnes byggnadspro j eld, 
som vänta p å att bliva utförda. Då det gäller den tekniska 
utrustningen i hamnarna, har en betydande ökning ägt rum, 
icke minst i de mindre hamnarna. nationaliseringsarbetet i 
hamnarna fortsätter, varvid bl a Svenska Hamnförbundet 
bi träder med tekniska och ekonomiska utredningar. 

Sjöräddn i ngstjänsten. 

l forn a ticler fanns ingen särskild sjöräddningstjänst ord
nad,_ ofta var det t o m så, . att kustbefolkningen utnyttjade 
de tillfällen, då »fartyg välsignade kusten». Numera råder 
f.n mera humanitär inställning och många organisationer 
Jksom enskilda deltaga i sjöräcldningstjänsten. Detta sam
al'bete har även förts utanför de nationella gränserna och 
n
1
n_derlä ttats .genom internationella överenskommelser. Åt

s ~Illigt å terstår dock ännu att fullkomna på detta plan, bl a 
~ t f~ Sovj et att helhjärtat medverka vid sjöräddningstjäns
~n mom Östersjön. Franrställningar i denna riktning ha 

&l orts. i Moskva. 
alt s':~r~~e S\:arade Kungl. Lotsverket före 1907 officiellt föl' 
d »SJoradclnmg». Utefter hela vår långa kust fanns då en
a ast 15 -räddningsstationer, vilka voro utrustade med raket
l Parater eller roddbåtar, en båttyp, som karaktäriserade 
e statli ga stationerna ända fram till 1936, då Lotsverkets 
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T Cibell utvisande sjöräddningsstQti 

~ 
station Anl agd 

år 

Stafsinge (raketappa rat) . .... . .. .. ... .. . 1906 
Galtabäck (»Axel Broströn-;») 1907 
Sär d aJ ( r a k etappa r at) 1908 
Båtfjorden (»Gunnar Carlswn») ....... . 1909 
Hoburg (»Bror Ulrich») .. . ..... . . ..... . Hltl 
Grönhögen (»Drottning 'fictori a>>) . . . . .. . . 191:3 
Fågelsundet (motor livhåt) .... .. ....... . 1912 
Bönan (»Louis d e Geer d. ä.») .. .. . . . .. . HJ12 
Singö (»Singö») ....................... . 101 4 
Gol ska Sandön (till Lotsverket 1/ 7 1951) 1915 
Björnnabben (raketapparat) . .. ..... ... . Hl15 
Rör ö (» vVilh. R. Lundgren») . .......... . 1917 
Simpnäs (ra ketappa rat) 1919 
Kär i ng ön (»Justus A. vValler») .. . ... . . . . 1920 
Kivik (raketapparat) ........... . .. .. . . . . J9:21 
Enskär (indragen 1945 ) ... . . ... . .. ... ... . 1928 
örskär (»K. A. W allenberg») ........... . 1930 
Stora Karlsö (till lotsverket 1/7 1951 ) .. 1931 
Falkenberg (»Adolf Bratt») ... . .. .. ..... . 1935 
Torekov (»Bernhard Inge! s son») .. .. . .. . 193S 
Skärsände (motorlivbåt) ....... . ... . ... . 1943 
Huvudskär (»Helge Ax: son JohnsOJn ) 194.4 
Herrvik (motorlivbå t) ........ .... ..... . 1944 
Holmön (»A. E . Appelberg») ...... . . . . . . 1944 
ö rö (»Martina Lundg ren ») . . ... .. . . . . .. . J945 
Kåseberga (mo torlivbåt) ........ . .. ... . . 1945 
Kå,llandsö (>.'Max S iewert») ... . . . . . .. . . . . 194G 
Sunds.vall (raketapparat) 194G 
Stocka (»Hjalmar Branting») ........... . 194S 
Hjortens. Udde (raketappar at) ..... . . . . . J949 
Ramsö (»Hugo Hammar») . .. .... . ... . . . 1940 
Hö•·viken (»Dan B ros tröm ») 1D51 
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första motorlivbåt anskaffades. För a tt intensifiera l'" 
ningsväsendet bildades 1907 efter init ialiv av Sveriges <ldQ, 
männa Sjöfartsförening »Svenska Sällskapet för Häclch ·~l]. 
af skeppsbrutne» eller det s k »Sjöräddningssälh kap11ng 
Genom generositet hos sjöfartsnäringen och den stora eh, 
mänbeten utvecklades detta sällskap raskt. De Oll1ode ~l!. 
r?d~båtsstationerna följdes re?an 1912 av de ~örs~.a 1110 ;~~ ~ 
livhatarna och 1917 kom den forsta patrulleranae r a ddnin 1' 
kryssaren, donerad av Rederiaktiebolaget Transatla n.t!~ · 1 9~i 
etablerades ett samarbete mellan Lotsverket och S] oräd l 
nings.:'äll~kapet me~. en uppdelning dem emellan av a nsy~: 
ret pa ohka kuststrackor. Senare har samarbetet u tvc c:klat 
varvid bl a Sjöräddningssällskapet övertagit drift och 111~: 
d.erhål~. av en. de_~ av statens s!ationer; staten har a .. andt·a 
sidan overl~~I t ~~ll-~kap~ts s~_ahoner pa Got~ka San d.<~ n och 
Stora Karlso. S]oraddnmgssallskapet har f n 30 sjorädd. 
ningss.tationer, av vilka 6 äro patrullerande räddn ingskrvs. 
sare, 16 motorräddningsbåtar och 8 raketappara tcr. För 
drift, underhåll och modernisering av dessa stati one r er
fordras årligen mellan 400.000 och 500.000 kronor . Bild 8 
visar Sjöräddningssällskapets senaste tillskott, radar utrusta. 
de räddningskryssaren »K. A. \Vallenberg», stationerad Yid 
örs kär. 

Tabellen på sid 338- 339 utvisar sjöräddningssta tionernas 
verksamhet 1906--1952. 

Genom infogandet av ytterligare intressenter i sjörädd· 
ningsorganisationen har emellertid verksamheten nume ra än 
mer effel<:tiviserats (jfr bifogade schematiska bild - h ilcl 9). 
Begäran om hjälp förmedlas härvid av vederbörlig kustra· 
diostation, som anropas per radio eller telefon m ed namn· 
anropet »sjöräddning». I övrigt deltaga »Sjöräddningssäll· 
skapet», marindistrikt och ifrågakommande flygfl ott il jer, 
kustbevakningen, lotsdistrikten, bärgningsföretag och sjt~k· 
hus, envar med sina resurser. överenskommelser om dyJJl;l 
samarbete äro f n regionalt uppgjorda, men samordnande be· 
stämmelser rörande kustradiostationernas deltagande ha ut· 
färdats av Kungl. Telegrafstyrelsen samt beträffan de an· 
svarsfördelningen inom marinen av chefen för mari nen. 

Regelementariska bestämmelser m m. 

I föregående årsberättelse redogjorde föredragan den bl ~ 
för de 1948 antagna nya internationella sjövägsreglerna, s~Jl
trädde i kraft den l januari 1954. På .grund av frågans e 
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Bild 8. Sjöräddningssällskapets räddningskryssare »K. A . vVallenberp . 

t~'dels e skall här i sammandrag återgivas de viktigaste änd
nngarn a jämförda med hittills gällande regler - ej om
namnda regler ä ro i huvudsak oförändrade. 

lanternor oc h dagsignaler. 

Toppl anternor. Den aktra topplanternan har blivit obli
f~torisk för fartyg med en längd :'lv 1?0 fot el_~er mera. I 
aga om topplanternornas placermg aro bestammelserna 

~;n höj den över relingen oförändrade; det horisontella av
~ ån det mellan Ianternorna har fastställts till minst 45 fot. 0llPlanterna för maskindrivet fartyg av mindre än 40 tons 
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5CHEMATISI( Bil O 

Bild 9. 

bruttodräktighet, som enligt tidigare bestämmelser skulle 
vara synlig på minst två n. m. avstånd, bar fått sin lysvidd 
ökad till minst tre 11. m. · 

Akterlanterna. A~derlanternen har blivit obligatorisk och 
skall hädanefter vara synlig på minst två n. m. ( t id igare 
minst en n. m.). . 

Bogserlanternor. Oförändrade bestämmelser, så n år so111 
på att fartyg, som bogserar, skall föra den i tidigare bcshim· 
meJser omnämnda tredje topplanternan så snart släpets 
längd överstiger 600 fot, oberoende av antalet fartyg, soiil 
bogseras. 

Ankarsignaler. Nnkal'bollen, som enligt »vanligt sjiinw_ns· 
bruk» hissas om dagen av fartyg till ankars, har nu bi i1'11 

obligatorisk. Om natlen: oförändrade bestämmelser. 
Fartyg på grund. Fartyg på grund skall om dagen vi sa tr~ 

svarta ballonger, den ena rätt över den andra. Om na tten· 
oförändrade bestämmelser. 

1 
segelfartyg med hji:i.lpmaskin. Fartyg, som framdri ves JllC( 

såväl segel som maskinkraft, skall om dagen föra, diir deil 
kan bäst synas, en svart kon med uppåtvänd spets. . . ._ 

Fiske~artyg. ~artyg, ~om fis.kar med nät celler linor stt:i~j 1 
kande sig mer an 500' fot honsontelit ut fran fartyget. sk 
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da<Jen visa, förutom den vanliga korgsignalen för fiska-
0111 en "'svart kon m ed uppåtvänd spets. Denna skall hissas 
re, Jats, där den kan synas bi:i.st. 
påJ:n natten skall sådant fartyg föra tre vita globlanternor, 

cerade i form av en triangel med uppåtvänd spets . Om 
f~~ty~_e t gör fart genom vattnet, skall dessutom sidolanter
uo r fora s. 

Mistsignaler. 

Fartyg till ankars. Fartyg, vars längd överstiger 350 fot, 
skall när det ligger till ankars i tjocka , minst varje minut 
under ungefär fem sekunder hastigt ringa i en förut pla
cerad skeppsklocka och slå på en aktenrt placerad gong
a·ong. Gonggongens ljud måste tydligt kunna särskilj as från 
~keppsklockans. Kortare fartyg till ankars skola avgiva mist
signal enbart med skeppsklockan. 

Fartyg till ankars i tjocka må dessutom i överensstäm
melse m ed Internationella Signalboken blåsa · - · (morse
bokstaven R) såsom en upplysning och varning till annal
kande fartyg. 1 ) 

Bogsersläp. Maskindrivet fartyg, som bogserar, skall minst 
Yarje minut med ångvissla eller siren blåsa - · · (morsebok
staven D). Fartyg, som bogseras (om släpet består av flera 
enheter, det sista av dem), skall omedelbart efter bogser
båten blåsa - · · · ( morsebokstaven B.) 

Fartyg på grund. Fartyg på grund skall ge mistsignalen 
för ankarliggare föregången och efterföljd av tre distinkta 
slag på skeppsklockan. 

Fiskefartyg. Fartyg sysselsalt med fiske skall minst varj e 
minut antingen ge den från tidigare bestämmelser kända 
mistsign alen (ett ljud med mistlur, ångvissla eller siren å t
följd av ringning i skeppsklocka) elle r också avge ett ljud 
bestående av serier av flera toner med varierande tonhöjd. 

Manöver- och varningssignaler. 

Backsignal. Tre korta ljud, som tidigare belytt »Min ma
skin går med full kraft back», betyder nu endast »Min ma
skin går back». -----• 

1

) R betyder: Mitt fart yg gör ingen fart; Ni kan för söka a tt med för-
S!Jttighet passera mig. 
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. Upp~~~a~1ing att ':äja. När kol~isi~msrisk föreligger, och 
Icke vaJmngsskylchg~ fartyget ar ~ tvivels·I~l å l om,_ hur uvjl ~l 
det andra fartyget vidtager eller amnar vidtaga hllr ~i cl· ] da 
åtgärde1· för att förhindra kollision, kan detta tvivelsmåtiga 
givas av ett maskindrivet fartyg genom en serie av 

11
/ 11• 

fem korta och hastiga stötar med ångvissla eller sir \· n 111
SI 

Yarni n g_ssi~nal i tr~mga far:_att~n. Närhelst et~ m~sk i;lth·. 
vet fartyg narmar sig en krok 1 en farled dar si k ten .1 

skymd, skall fartyget på en halv nautisk mils avstå nd fr;l' 
kröken _avge ett utdragetc ljud med ångvissla eller sir~~~~ 
Denna s1gnal skall skall da med en liknand e signal hcsv · 
ms av varj e maskindrivet fartyg inom hörhåll i närhd cn ~~~ 
kröken. ' 

Styrnings- och seglingsregler. 

Fiskefartygs rätt till vägen . I överensstämmelse m ed tirli
g_are praxis föreskrives att fartyg, som ej är sysselsa ll lll ed 
fiske, skal:l hålla undan för fartyg, som fiskar med n~lt, ]j. 
nor eller trawl. 

Sjöflygplan på vattnet. I allmänhet skall varje flygplan 
på vattnet hålla väl undan från alla fartyg och unclYika all 
störa deras navigcdng. Om risk för kollision mella n flya. 
plan på vattnet och fartyg förehgger, skall flygplan et cn;cJ. 
lertid betraktas som fartyg och följa de allmänna stnn inas-
och seglingsreglerna. - " 

Anm. Med stöd av Kungl. brev den 30/ 12 1953 har chefen 
för marin en genmn mo nr 899/ 53 fritagit vissa av m arinens 
fariyg från att föra det i ovanstående sjövägsregler före· 
skriYila andra toppljuset. 

I samband med de svåra ubåtsolyckor, som inträffat Jl!i 
senare tid (Dumluninar och Truculent) har frågan om u/Ja· 
farnas lanl erneföring aktualiserats och diskuterats i fack 
pressen, exempelvis i Nautisk Tidslcrift. D et har gjorts gal· 
1ande, att det nuvarande svstem.et med lanlernorna sruJI' 
manträngda på ubåtstornet 'ger mötande fartyg intryck a'' 
att lanternorna föras på ett Llitet far tyg, varigenom hä n~~·JI 
vid eventuell manöver för undvikande av ombordläggn111g 
ej tages till ubåtens långa för- och akterskepp. .. . 

Frågan har övervägts i Kommerskollegium och Mm· inf01' 
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-11 oen och olika förslag har framförts till en lösning, 
,.!tJ!Jll t~etydigt anger, vad det är för slag av fartyg bakom 
sol11 0 

Ursprungligen föreslogs en komplettering av de reg
]j t15ei~·terade ljusen med ett violett ljus i fönstäven, men 
]e!tlei har förkastats på grund av att förväxling kan ske med 
d9 11a fiskredskap, som äro utmärkta på detta sätt. Kom-
1'15~-~kollegiun~ har i s täl~et f?reslagit ett vitt ljus i fö:·st.~ven. 
11trinförvalt~:mgen å sm s1da ~nse~ att ubat~rna 1 f~rsta 
) 

9 d böra fors es med dubbla sidolJus, som foras verbkalt 
1.
1911

1' varandra. Beträffande det vita ljuset i förstäven har 
0~~~sök gjorts P.~ en svens.k ubå t; dä~· man kons~at.?.rat att _detta 
Icke är till_ ola_gei~het v1d nav~genpgen. Marmforvaltnmgen 
1 tsätter s1g eJ forslaget om v1t stavlanterna men anser, att 
1 ~! ~ä l denna som framför allt dubbla sidoljus böra anordnas. 
s. l · · J · l' l t l o l l o l t · De bnttis ca marmmync 1g 1e ·erna 1a a pa a · expenmen-
lera med ett vitt stävljus, men försöken ha ännu ej avslutats 
och något o.fficie~lt ståndpunklsta~ande ej bek:;mgjorts. I 
amerikanska mannen har man daremot komnut L1ll den 
slu tsatsen, att stävlanternen är förvillande och i stället har 
ma n gått in för en extra lanterna på akterkant av tornet. 

Varje land har möjlighet att utfärda egna bestämmelse: 
så länge ubåtarna hålla sig inom egna inre farvatten och e] 
riskera att möta andra än den egna nationens fartyg eller 
utländska fartyg m ed svensk lots ombord, men så snart ubå
ten befinner sig utanför inre farvatten kan det vara riska
belt för ubåtc1{ att föra andra lanternor än de i det inter
nationella ombordläggningsreglementet fastställda. Det är 
därför i hög grad önskvärt att denna fråga med det snaraste 
får en gemensam internationell lösning. 

En ny »Lärobok i SJömanskap för marinen» har tillkOin
lllit under 1953, enligt Nådigt uppdrag utarbetad av kommen
elören S. G. \Veinberg. Boken avser tillgodose. KSS och MUOS 
behov av lärobok i ämnet samt samtidigt tjäna som hand
~ok (uppslagsbok) i sjömanskap för marinens personal. Den 
ar utarbetad med särskild hänsyn till förhållandena ombord 
På kryssare och jagare. För vissa delar av ämnet utnyttjas 
dock för sjöbefälsskolorna avsedd lärobok, varjämte före
;~rifter fö·~· båtexercis m m avses ingå i en särskild båt
Jansteinstruktion. 

Vid redigering av läroboken har författaren efter
strävat att sammanföra kapitlen i tre stora huvud
grupper jämt bilagor. Den första gmppen omfattar 
sjömanskapens grunder med kapitel so1~1 avhandla 
tågvirke, vajer m m, moderna fartygs ngg, anord-
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ningar för förhalning och förtöjning samt arbete
1 

vid, ankare samt ankararbeten samt styrorgan . 1 dat. 

Den andra och kanske viktigaste gruppen av] 
l~~ grunderna ~ör f~rtyogs. manövrering och hur1 ~11 d. 
nover under olika forhallanden kan utföras. De r.a. 
hörande kapitlen redogöra för verkan av roder 11;· 

propellrar, inflytandet av fartygets konstruktion och 
framdrivningsmasl~ineri på m~növerfönnågan, l11a~ch 
ver med propellerfartyg samt Iakttagelser till an]· ~ ~
De två sistnämnda kapitlen ha fått en betvelan de 'ats. 
f tt . l t ff . d ' " 0111 a o mng o_? 1 ~· ~ et 1 esa_mma har _givits en i ll1Ö'li. 
man _allmangiltJg utf~rmmng. I __ ka~ntlet on~ hktta~el~ 
ser hll ankars har g]orts ett forsok att pa tcoreti k 
v_~g ?estämma ~~mr 1~1ycket ankartåg, so~n un der olika 
forhallan_den bor shekas ut. Med ledmn_g häray oc] 
av prakh~k erfar~nhet ha normer uppställts fö r hu1~ 
mycket tag, som 1 det aktuella fallet bör användas. 

Den tredje och sista gruppen omfattar r eslen av 
ämnet, d v s allt det en sjöman mås•te känn a till ut
över grunderna och fartygsmanövern. Kapitlen av. 
handla nödfallshändelser, fart och bränsleförbrukn ing, 
vindens inflytande på skeppsbåtar under segel, skepps
båtar och deras hanterande, livräddningsmateriel och 
dennas hanterande, lyft- och transportanordn ingar 
ombord, anordningar i hamnar och på ankarpla tser 
för fartygs betjänande, dockor och slipar sam t under· 
håll av fartyg och båtar. 

Bokens bilagor slutligen omfatta sjötermer och de· 
ras betydelse, anvisningar för däckstjänsten, bestäm· 
ning av fartygs manöyeregenskaper, assistans t1t sjö· 
f~ygplan och helikoptrar samt segelfartyg och dera> 
r1gg. 

För att göra det lättare att hitta i boken h ar den· 
samma försetts med en detaljerad innehållsför teck 
ning och ett omfattande sakregister. 

I reglemente för marinen, exercisreglemen ten och 
instruktionsböcker givna föreskrifter hava helt ute· 
lämnats dels för att begränsa lärobokens omfattning. 
dels för att vid ändringar i de förstnämnda böckerna 
undvika att uppgifterna i läroboken kunna ge anled· 
ning till missförstånd. 

3-17 

ter tör kont r oll av lastfördelningsläget på handelsfartyg. 
8 r8 

.AP; ... att öka fart och lastförmåga på moderna oceangåen-
10~11delsfartyg har fartygslängden måst ökas och fartyget 

d.e 1
; 111era slanka former. Härigenom får långskeppspåkän

g,_va arna ökad betydelse, vilk et har accentuerats vid sådana 
Jlt'~J{or på senare tid, där fartygen under hårt väder brutits 
?t~- Detta bör allmän! s:tt m~-~1a till vi~~ för~iktigh.~t, ~~å så-
1 

1
a fartyg hanteras 1 bard SJO. Detta galler aven for langre, 

d~~1dre robust byggda örlogsfartyg, vilka likaledes kunna 
11

1~adas, om maskineffekten uttages alldeles ohämmat. 
5 ' u töver sådana allmänt sjömansmässiga synpunkter har på 
·istone uppmärksamheten även fästs på lastfördelningens 
~ tara betydelse för en minskning av långskeppspåkänning
arna. Detta blir genast tydligt, om man liknar fartygel vid 
en kraftig balk, som endera uppbäres vid båda ändarna 
eller på mitten, motsvarande att fartyget uppbäres av våg
toppar för och akter eller midskepps. Om till fartygets egna 
vikter addera sig vikterna av lasten, är det uppenbart, att 
fartyget vid ogynnsam lastfördelning kan få ofördelaktiga 
belastn ingar med hänsyn till hållfasthet - om fartyget 
tvingas arbeta hårt i sjön - samt till stabilitet och trim. 

Både med torra eller flytande laster är det sällan, som 
fa rtyg erhålla id entiska laster från en gång till en annan. 
För att underlätta den matematiska kalkylen över lämpli
gaste lastfördelning ha särskilda räkneinstrument konstrue
rats, vilka i förväg ge hesked om, huruvid a planerad lastför
delning är lämplig eller ej. Simile så icke vara fallet, kan 
en lämpligare fördelning lätt framräknas. På liknande s~itt 
fås besked om medeldjupgående, stabilitet och trim. Instru
mentet måste kalibreras för varje farlyg. 

AB Götaverken har konstruerat ett dylikt elektriskt instru
ment benämnt »Lodicator» (load distribution indica!o;·), 
som är avsett för lastkontroll av tankfartyg, och ett annai. 
benämt »Stalodicaton>, som främst är avsett för torrlastfar
tyg. Bild 10 visar sis tnämnt instrument. Det består av Lvf1 
P~nel er i en utfällbar låda, varav den övre panelen anger 
lrunmet och den undre stabiliteten, uttryckt i fartygets me
tac.enterhöjd. Panelerna äro försedda med rattar, som kor
:espondera med lasten i varje lastrum. Dessutom införes i 
1 ~1.s trmnentet effek ten av fria vätskeytor på ett enkelt sält. i ld varje ratt för tankar finnes härför en vipparmsomkopp
tare, som ställes åt ena hållet vid helt fylld eller vid tom 
ank, medan den slås åt det andra hållet, så snart man kan 
antaga, att fri vätskeyta finnes i tanken. 
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Bild 10. »Lodicator» - elektrisk apparat för lastkontroll av tank f<H tyg. 

Efte r inställning av dc olika lastrummens rattar i en lig· 
he t m ed planerad lastning och efter tillslag av strömbrytn· 
re ti göra de båda indikatorerna sannolikt utslag. Man [ttcr· 
fö r då indikatorerna till noll med hjälp av manöverra ttar· 
na, .v~rvid önskade uppgifter om medeldjupgående, trin t, 
stab llt tet och särskilda långskeppspåkänningar kan avlii sa5· 

Klaffar 
t5r fri" 
vätsk•
;rtor 

RALSTON INDlCATOR 

GM
b:l.lW~

vikt~: 

Trin-
balans
nktqr 
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Bild 11. »Ralston Indicator» - mekanisk appara t för lastkontrolL 

Skulle dessa därvid befinnas ofördelaktiga, vilket ä ven av
lases på instnuncntet, bör lasten omfördelas med ledning av 
111strumen te t. 
b E~t . annat inst rument för beräkping ~v sarmua element 
enamnt »Ralslon» (generalagent 1 Svenge AB I-lammar & 

Co, Stockholm bygger på mekaniska principer (se bild 11). 
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~må vikter, vilka representera olika lastvikter fr ån 2 !)~:O ton (elle.r, om så önskas, andra vikter, som över lil] 
s!amma med fartygets storlek och lastkapaci tet) pla ce r· .ells. 
llgh c:t .m ed lastningsplanen på en p lanskiss av fartv o~

1

1
8 .~ Ctt cr l o l . . " h J f t· R ,~ g]orc a en a ummmmplatta. Plattan sitter i en r an <t. 

v1lar p å eggformade pivåer på lå n.<.!sidorna och kort ~ 1· 
1
1' 

801
tt 

D .. l 'l t f' o ~ ,, ( o l' l oc Vl,: en as genom a tt addera ihop vikterna varef ln . la. o t l l l f o f d · o ' "
1 

l11a p~ en a )C ar ram me elcl]upgaendet. Om man mc l G ' 11 
v1 kten ob al~ns erar a':'. l ~dan kri!1g en axel parallell m~c] l~,L 
dans la_ngs1da och for m d et sa erhå llna Gl\1-viktvä n le t la: 
elen skJutbar~. tab ell er~. till vänster i locket, får man d1'~ 
(metacenterho]clen ) , dar kurvan skä r värdet fö r det .~ 1 
framtagna m ecleldjupgåend et. n~ss 

På samma sätt bestämmes far lvgets trim . Enda sk ill11., 1 .. tt l .. b .J u( en ar a 1ar av alanseras lådan kring en axel l)arall cll 
l t . el J t . .. el o l11 Cf\ ,:or .?l an oc 1 nmvar et fas ur det högra cligramm ct. 

Forekommer effekt av fria vätskeytor slås några av l 
lösa kla~~·ama (bild 11) uppå t, beroende på den ft~i a< vä tskl : 
y tans m a ng(L e 
_.~ven m ed detta instrument göres lä t t j us leringar av last

mngsplanen, men man m åste observera a tt i de fall nå a011 l~?t ~1teslutes, så o n~_åste m an givetvis kalkylera m ed en "'ny 
do~lv1kt och .alltsa aven m ed ett nytt medeldjupgå endc . · 
. Aven Kelvm & Hughes h a e tt dylikt m ekaniskt inst rument 
1 marknaden, som h ar b eskrivits i Svensk Sjöfartstidning 
nr 28/ 53. · 

Bil. 1. 

Artikel om navigering i >>Krasnaja Svezda>> den 9/1 1954. 

1. Inledningsvis erinrar författaren om att d e moderna fa r· 
\~gens höga farter ställ er allt större kmv på nogarannhe t och 
forb er edelser för e utlöpandeL :::. 
. Hä ttelse av sjö l~ort och seglin_gsbeskrivningar är en lig t fö r· 
fattarens person]Jga erfarenhet en mycket viktig de talj . 
2. Även vid förflyttning i välkä nda farvatten m åste dc 1ne· 
t~orologisk~ förhållandena noggrant studeras. Vid cH ti ll
fall e hade fartyget fått ett bestickfel, som vid ~ e r.:ue studitll11 
a~ segl_~n gsbeskri vn ingen v isad e sig bero på a tt fler a dagars 
h_art Yader framkallat strömsättning. Hade väclerlekssil ll 3

' 
twnen ~md er de närmast föregå ende dygnen studerats, kt1 11' 
de bestickfelet ha undvikits. 
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f n har ombord på vårt fartyg tagils som regel, a tt vid 
3- ~örancle av plan fö r förflyttning i fö rväg gl'an ska meto
tiP~~a för a tt best~mma och kon~:ol~ era ~itt läge under fler a 
d~\da väclerleksforhållanclen. Harvtel m aste man noga stu
sl'1. djupkurvorna i d et aktuella området, orienteringspunk
dc~ami sts ignal ering, radiofyrar och deras Täckvicld. Särskild 
~~ 1 jJmärksamhet m åste ägnas angöring av kusten». 
/ »f ör e utlöpandel m åste man känna korrektionsvärdena 
f:. r alla n avigeringshjälpmedel, däribland även m agne tkom
oasserna. Dessa ha icke förlorat sin b etydelse även om far

fyget har flera än en gyrokompass. Systematisk jämförelse 
nellan gyrokompassen och magne tkompasen gör det m öj ligt 
~ tt observera ballistiskt f el hos gyrokompassen och korrigera 
besti cket på gnmdval härav. Om fartygets avgångstid ä r 
känd i fö rväg utför vi alltid kontroll av alla elek trisk a na
vigeringshjälpmedel. U n.~ er vin~-~rp_~riod~n är. d etta av sYn
ne rligen st01r b e ty d else for a tt forbattra 1solatwnem>. 
5. »Vid förflyttning i okända farvatten krävs särskilt nog
aranna förberedelser. När kryssaren »Sverdlov» förbereddes 
för sin expedition t ill engelska farvatten uppgjordes, med 
hjälp av vanliga uppslagsverk en »ficklots». I denna införde 
vi de viktigaste uppgifterna om färdvägen h ämtade ur olika 
publikationer : främmand e utprickning, lokala tL'afikregl e1·, 
hydra-meteorologiska uppgift er, korta beskrivningar över väl 
synliga orienteringspunkter och farlighe ter för n avigeringen 
(med h ä nvisning till vederbörande seglingsbesk rivnin g för 
att vid behov snabbt kunna få noggranna upplysningar). 
Här infördes sändningsticler för tid ssignal och vä(lerleksrap
porter. Yår färd till England visade än nu en gå ng, att ju 
noggrannare förberedelserna ä r o, desto bättre fungerar na-
vigerings,tjänsten till sjöss . ~ 
. Det bör ihågkommas, att endast en allsidig förbcre~l cls_e 
l1llförsäkrar n av igeringsoffice ren möjlighet till erford erlig Yl
la, ut an vilken han under läng re tid ick e kan bibeh!\1\a sin 
at·betsduglighel ». 
6. Un cle'!' rubriken »fartYget till sjöss» relalc'rar författar en 
r;t,t f·all, då fartyget _skulle löp a t~ t från e n sälla~1 besökt bukt. 

·~ grund av d et nnga bottendJupet utsattes 1cke loggarna. 
F?rfa ttaren n avigerad e enbart på lan dmärken och mälte icke 
~l.~st ansen genom slagantalel. Plötsligt blev d c-t tjocka och 
orfa tt aren kunde inte göra ut gh·punlden till en trång pas
sa1ge u tan ch efen n ödgad es ankra i väntan på hältre sik t. Om 
8 agan.talcl hade observerats från och med lättningen och 



kon_trollerats med optis:ka P.~Jl.ingar s~!nt pej lingar. }la rikt radwfyr hade det vant moJhgt att aven efter siktföl's" Uq ringen navigera i detta farvattem). ' UI11. 

7. »- - - vi använder oss mycket av radiopejlinga l' ko 
bineraclc med lodskott - - - vid angöring av k usten ~;l· 
vi ofta tillväga så, att vi styr en viss kurs mot en radiof~t 
och sedan _lo~lar kontinuerl_igt och t~r skärande pcj ljuga1• M andra rachofyrar. Detta satt prakt1serades bl a p a fäl'c] ," ti_l.~ England vid angöring på eH fyrskepp i sydvästr a ~Ol'~!~ 
SJOD.» 

8. Författaren anser djupkurvorna i södra ~ordsj ön i ston 
sett obrukbara för ortsbestämning. Under Englandsfä l'dea 
bestämdes läget huvudsakligen med radiopejlingar. F örfa tta. 
r en påstår vidare, att i synnerhet de brittiska och hclgisku 
radiofyrarna skulle ha liten räckvidd - i verkligh eten än. 
nu mindre än som uppges i officiella publikationer - - lllec\ 
åtföljande utbrett och diffust m inimum. Dels på gru n(l här
av, dels till följd av störning,ar från tal rika radiosta tioner 
gav or1tsheslämning p å endast en grupp radiofyrar icke till
fredsställand e noggrannhet utan läget bestämdes ofta pf1 fle. 
ra grupper av fyrar på engelska kusten och kontinen ten. 

9. På kry~.saren Svenllov f6rekommer tydligen någon fonn 
av hodograf, i artikeln kallad »kursograf», som ritar den 
i verkligheten styrda kursen . Roderstyrmannen protokoll· 
för, del vis a v utbildningsskäl, avvikelserna var j c m in u l 
under elvaminutersperioder med anteckning om r orgiinga· 
rens namn, vindstyrka och vindriktning, sjöhävning och fa r· 
tyge ts fart. »Kursdiagrammel» uppges vara NO lill stor h jälp 
vid bestickföringen. 

10. På två ställen understrykes betydelsen av underbcfäl_ets 
yrkesskicklighet »i synnerhet nu, då de som gjort sin pcl'lod 
h emförlovas och ersättas med nytt folio>. 
11. Inom tjänstegrenen »navigering» har uneler 1953 hållits 
följande föredrag: 

Ryska (el v s från ticlen före revolutionen) och sovjetiska 
vetenskapsmäns och sjöfarandes insatser för utvecklingen av 
elektrisk.a navigeringshjälpmedeL 

1 Ryska (.ifr ovan) sjöfamndes roll i utvecldingen av 1nede 
och m etoder för navigering. 

F n planeras ett föredrag om. ryska namn på världska rt t:~ Il · 
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· ·Iutn ingvis redoaör författaren för hur han med sin A' s · :::. · .. · t 'l l . .. t JZ· . ·enspersonal efter varJe ovnmg 1 SJOSS noggran tjän s teg~ar besticket och noterar alla f el och f elkällor (styr~~ n n l Y5.~· L 1<1sättning avdrift och instrumenlfel) , bl a genom at t l sttol · ' · f.. NO fe' baklänaes i besticke t. Erfarenh eterna m oras av I "]·na < · . • ra ' srJ eciell an tecknmgsbok. i en , 
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"X - Craft" 

Om engelska dvärgubåtar under andra världs kriget. 

Av Kommendör'ka,pten G. BO L 
L IN o, 

~ . det joapansk.a överfallet 1.not Pearl Harbour d eltog nåar 
dv.~rg.ub~t~t:•. vilka byggts 1 .. hemlighet och nu yppl räclct~ 
ovantal 1 kLJget. De var alltfor små att kunna gora Ja .. 
f... fl t . o c c ngre 
~r .?' lmngar pa egen hand i sitt rätta element och ha 1 

darfor transporterats fram till målområdet på stora un l(·e 

nltensb~tar, ~m·ifrån de. sjösattes för_ att på egen h and ~ö~~~ 
de~ .slutliga narmandet t!ll den amenkanska flottb asen. 

]::fle r ~nfal.let påträffade amerikanarna en dylik strandad 
dvargubat, v1l_k~n bl~v noga undersökt. Veterligt har ma n i 
U. S. Navy luttills v1sat ring~ intresse föl' detta spec ialva
p en. I dagama oange emellertid uppgifter i utländsk ma rin 
i. ackpress att nagra franska dvärguhå tar lånets ut till USA 
för voissa föl'sök; i »All hands'» novembernummer 1953 fi nns 
ocksa en brett upplagd artikel om amerikanska dvär•Jubå-
tar, vilket allt tvder på ett nyvaknat intresse. "' 

. I Medel.~1avet Jörsökt~ sig först italienarna på alt begagna 
s1g av dv~rgubatar. Iden som ingalunda var ny, togs se nare 
upi? av .~a~le tysk at· och engelsmän. Båttypen för ekommer 
enhgt offJcJella uppgifter alltjämt i flera mariner. A\• tYskar· 
n.~ konstruerade dvärgubåtar var mycket små och a\:sedda 
for blott_ en eller två mans besättning. De var kl ent utrusta
d e med mstrument och förde som vapen tvenne ubåtsto rpe· 
d er, som hängts upp horelvarts på var sin sida av t ryck· 
skrove t. Uh rikt.~d es in mot m å let, varefter torped erna kopp· 
l~des loss och hck styra mot m å let. En tysk ubåtsma n be· 
rattar hl a om de blandade känslorna hos en ubåtshcsä ll· 
ning, som vid avfyringen upptäcker att de båda slridsladda· 
d e torp ederna oej lossnat ~ltar~ släpar ub med god fart gc noiJ1 
vattnet mot malet. Lyckl!gtvts mrssade man den gånge n och 
passerade akter om målfartyget utan att bli utsatt för Jllo!· 

anfall. Under dc sista krigsmå naderna hann tvskarna n1ed 
att bygga c:a 1.000 st dvärgubåtar av tre olika ·typer (:12-1 51 
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~ndra världskrigels dvärgubålslyper. 

Enl. fra nsk k ä ll a . 

Fig. 1. Nå gra dvärgubåtar. 

av typ Biber, 390 st av typ Molch samt 250 st av typ See
hund). Sistnämnda typ ä r a lll.iämt i bruk hl a i Sovjet och 
Frank r ike. 

Br itternas dvärgubåtar voro större än tyskarnas och kun
de därmed utrustas på nästan traditionellt sätt beträffand e 
t ex instrumentering. Ubå tarna hade först tre, sedan fyra 
(ev fem) mans besättning och fick klar a sig långa tider p t't 
egen hand. En sä rskilt uppmärksamm ad krigsinsats blev 
engelska dvärgubå tars a nfall mot sagsk eppet »Tirpitz »,_ som 
låg alltför väl undandraget i en nordlig norsk fjo rd för 
att ku nna nås av det dåtida engelska bombflyget. Ingen av 
ltbåtarna lvckadcs dock återvända till h e.mlandct oeh besätt
ningarna blev till stor del tillfångatagna e!lel' drunknade. 
l1'lera andra anfall av »X-craft» utfördes, som framgår av 
det följand e, b å d e i närheten av vårt land och i a ndra de
lar av värld en . 

26 
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Materiel. 

Under år 1909 föreslog en ubåtsofficer Amiralitetet att lll 

skulle försöka konstruera en en-manstorpecl Ined vilken n1~ 11 

kunde anfalla fientliga fartyg eller andra mål. D en n i~i) 
utvecklades vidare under fö r sta världskriget. av dåvara nd~ 
commander Horton och resulterade senare 1 byggandet a , 
s k Chariots, varav ett stort antal sattes in i krigföri nge; 
med växlande framgång. Som chef för en ubåsflottil j före~ 
slog Horton också att man i stället för torpeder skulle konst. 
~ue~·a. en l_llYCket liten ubåtstyp (t~p A)_. smn kt~nd e tränga 
m 1 f1entl1ga hamnar och anfalla mnel1ggande fartyg Hor. 
ton skisserade senare två ännu m indre typer (B och C) , vilka 
visserligen kunde medföra torped men som krävde speciella 
transportfartyg för att komma fram till avsedda op erations
områden. 

Hor tons ideer upptogs under mellankrigsåren i nå got m0• 

difierad form (typ D) av en annan ubåtsofficer, comma nder 
Varley. Dennes försl-ag antogs av Ami ralitetet (på am it·alen 
Hortons initiativ) och år 1910 bestä llde man två si"1 dana 
dvärgubåtar. Dessa fick typbeteckningen X. 3 och X. ·~ och 
var i första hand avsedda för grundläggande prov. Båtarna 
erhöll till en början blott två mans besättning, som dock 
snart ökades först till 3, sedan 4 man. Skrovet till dessa första 
X-craft var uppdelat i tvenne rum. Manöverrummet sträckte 
sig från förstäven till maskinrummet, som bildade akter· 
skeppet. Mellan dessa båda rum fanns en utstigningssluss 
med däckslucka. X. 3 sjösattes vid Southampton i dj up aste 
hemlighet på kvällen den 15 mars 1942. De omfattande p rov, 
som man snart började, blev lyckade. En del smärre miss· 
öden inträffade givetvis, men man lyckades bemästra dessa. 
Efter utförda dagliga prov förtöjde ub mellan tvenne barg· 
ningspontoner, som bildade en »katamaran»-liknandc fl.Yt· 
kropp kring henne och skyddade fartyget för obehönga 
blickar. En tender med en erfaren ubåtsofficer som chef, 
vars besättning förstärkts med ubåtspersonal, detacherades 
att följa X. 3 under hennes prov till sjöss. 

De lyckade proven med de båda experimentubåtarna :·e· 
sulterade i att man i maj månad 1942 lade ut bestäJlnil11~ 
på 6 st stridsubåtar, vid vilkas konstruktion man kundett 
godogöra sig erfarenheter som gjorts under proven. IV.al~ 
hade också för provändamål tillverkat en separat utsl~ ~-

. ningssluss av samma storlek som den varmed dessa s k »11 11 

gets» (midgetsubmarines) v oro försedda. 
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Ur »Above us the waves». 
Fig. 2. X. 5 klar att sjösättas . 

De nya stridsubåtarna (X. 5-X. 10) konstruerades med 
tre ballasttankar, trimtankar och sjunktank. De var enkel
skrovsbåtar, uppdelade i tre rum samt hade en utst ignings
sluss . Längst förut låg batterirummet, vari även förvarades 
en del förrå(l. Några sovbritsar funnas också där. Under 
durk en låg hallasttank nr 1 samt en brännoljetank Batteri
nnnmet begränsades akterut av utstigningsslussen Ined trych:
fasta genomgångsluckor och däcl{slucka. Under slussen låg 
hallasttank nr 2. Sedan man passerat genom slussen kom 
tnan in i det relativt rymliga manöverrummet. På akterkant 
av detta rum fanns en andra däckslucka samt för om denna, 
där däclzshöjden var störst, dc båda periskopen. Anfallsperi
skopet var av sedvanlig höj- och sänkbar typ. Observations
Periskopet däremot var en fast glasdom på däckels högsta 
Pt!nk t, varigenonT man exempelvis kunde avgöra om man 
befann sig under botten på ett fartyg eller ej . Intill dessa 
fanns dessutom på däck en c :a 2 m hög fällb ar luftmas L Ef
~~~'Som ub hade mycket låat fribord måste all lufttillförsel, 
bar den gick i n?arschlä~gc , ~?m regel sl~e genom masten: 

en stack upp direkt fran dacket, ty ubatcn saknade helt 
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tryckfas t torn och manöverbrygga. Manöverrummel innej .. 
bå~le gy.~:o- och magnclko~l~passer, nav~geringsbord (övc t· ~11 
br~ts), farskvatlenstank, pakta r och dtverse a~Htt:u hjii lpn

1 
~ 

skmer. Under rummet I:::~ boall~s~ l a nl~ nr 3, 1 v1ll~cn oet,~ 
placerats luft- och syrgasforrad 1 sma flaskor. Maskm rn 1111n '1 

längst akterut var skilt från manöverrummet med ett vaite et 
iäll skott och innehöll framdrivningsmaskineriet, som bc~t~1 ) 
av en dieselmotor jämte cleklronwlor. Ub hade hlo ll 011 \)l' c 
]~eller !)l a för atl_minska rö.jandc bull:r, när ~len smög sf~ 
l1ll anfall. I maslonrummet fanns ocksa en luHkompt·csso1~ 
Kölutrymmet upptogs av oljetankar. · 

Dvärgubåten hade vertikalroder och aktra horison talroder 
av sedvanl igt slag. Tryckskrovets övre del täcktes till hela 
sin längd av ett slält plåtdäck utan tornkonstruldi on. !\la~ 
kunde styra ub på ytan fd\n däck, men blott om d el r[tddc 
ringa sjöhävning. Härvid stod rorsmannen midskepps Yid 
luftmasten. Denna manöverplats försågs snart med ett knä
högt räcke att vid lJ.ebov gripa fast i, sedan en fartygschef 
spolats överbord under en övningstur. 

Utombords på båda sidorna av tryckskrovet fnnnos et t par 
loss lagbara bch[tllare, som vardera innehöll en explos iv ladd
ning på två ton. Dessa var försedda med tidsutlösning. Be
hållarna kunde fyllas med ett antal s k »limp et mines», som 
med tillhjälp av magneter kunde fästas vid målets botlen 
av en från ub ulstigen grodmansklädd besättningsm an. Be
hållarna var delvis fyllda med luft för att kompensera de
ras sjunkkraft och därmed underlätta deras hanterande i 
vattnet. 

Ub blev mycket trångbodda. Man kunde stå upprätl blott 
j närheten av periskopen, på övriga platser fick m an sitta. 
Genomgångsluckorna var trånga, förflyttningar genont far
tyget måste delvis göras krypande. För att t ex ku nna se 
till maskinerna i maskinrummet måste man ligga utsträcld 
på durken. Kompressorn kunde manövreras endast genonl 
att man kände sig för med händerna. I sådana trånga r ulll 
måste man od:så klä av och på grodmannen! 

De första X-craft byggdes av Vickers-Armstrong. Sedall 
överlog flera andra varv (även inne i landet) uppdrag~!: 
och...,ub tr.~nsporterade.~ lamh:i:i~.en till ö;.ningsbasen. Pn.~l~ r ~~ 
1940 anlande nya dvargub 1 Jamn strom och man bol'Ja ~ -
också tillverka särskilda övningsbåtar. Dessa fick JJetec '. 
ningen XT. På våren 19"1--i anlände sålunda ett antal nbålaJ; 
nämligen X. 20- X. 25 samt XT. 1-XT. 5. Efter år 19 a 
för~indradcs dvärgubåtarna något. Man gjorde skrovet mera 
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. . 111dat, stäven fick mjukare form och däcket blev helt 
n 'J~t. Vidare försågs ub med tre kraftiga uppfällbara spröt 
Pf1~r stöd på .. däck Sedan ubåten km~.nnit under b?tten på 
e o}fartyget falide man Upp d essa sprot OCh gav ubatcn VlSS 
T~nn·aft . Den pre~~ades .. därvid med sina .. sp~·öt fast :.not i ' ·tvgsbotten och holls dar under det man losgJorde sprang
J:ddning.~rna. pessa .. nya båtar c1;höll b stcckning~n X~: Så
dana dvargu?at~r sar~.de~ med s1tt .dcpaf~1:tyg ~1ll ~Jarran 
östern. De fors~gs darvid .. med h~.flkonc!l twncnng för .att 
bli mera beboehga under langee farder 1 varma hav. 

Många X-craft förstördes under kriget av olika anled
ningar och ett ej ringa antal förolyckades. De engelska för
Justlistor n a upptar ungdär 10 st. av 50 byggda. Många utran
aeracles vid krigsslutet. Alltjämt har man dock ett litet antal 
f tjän st, f n -l st (XE. 7- 9 och XE. 12). Följande data an
aes för dessa ubåtar: Depl. 30/ 3-l ton, L X B X D=16,2X 1.8 
)< z.2 m , far t = 61/::: / 6 knop, besättning = 3 officerare + G 
meniga (d v s en strids- och en färdbesältning på varde
ra 4 man) . 

Personal och övni ngar. 

Sedan kons truktö11erna och några utvalda genomfört prov 
med X. 3 gällde det att skapa nva besättnin!lar till de uneler 
byggnad varande ch·ärgubåtarna. Detta skedde på frivillig
hetens väg. Så l ex meddelades ~n klass midshipmen att dc 
kunde få »sä rskild utbildning». Dc informerades mn att dc 
borde vara goda sinnnare men fick i övrigt inte veta nå
g?nting ytterligare till att börja med. Fem man anmälde sig 
>> l blindo»; av dessa vidhöll tre sin anmälan, seelan de fått 
erfara vad det rörde sig om. Under år 19-12 övade man med 
de bå da färdigs tä llda X. 3 och X. -1. Efter årsskiftet 19-13 
sjösattes X. 5::_X. 10 i snabb följd . När dessutom ett 
o.rdentligt depåfartyg ställdes till förfogande fick det hit
~llls_:ra ranclc specialförbandet en fastare organisation och 
e_n~mnd es hädanefter 12. Ubåtsflotliljcn. i\ya grupper av 

ft:lvllliga strömmade till. Det var både befäl och me-
01ga från hela Imperiet. Nya-zee1ändarc och kanadens::t
r~ ~landades med_ .!rl.~ndm~c, skottar och andr

0

a . Mång_a 
:_lhorde engelska SJOVamskaren (R. "N". Y. R.); fa hade h
c 1gare tillhört ubåtsvapnet. 
..Förbandet förlades t)ill Loch CairnJJawn på SkotUands 

~a&~kus t (port HHZ), vilken fjord stängdes för främman
e ll1syn. övningar bedrevs dagligen för att snabbt trimma 
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Imperia l \Var Museum. 
F ig. 3. Fartygschefen vid periskopef 

bes ä l tni,t~ ga.rna ~ill det till ämnade an f alle t m o t de tyska far
t_Yge~l 1t.rpllz.' . . Scha~:nhorst ?ch L eipzig i Xordnorgc. Tä ta 
fl~gsp anmgsfarder -~oretogs over ankarplatsen i Kaa fjordcn 
oc ~1 fJe1:<te.ns alla rot·elser noterades. Man uppt~ickte alt siir
sk_tl t Ttrpllz skyddades av flera rader wirenät och bom
s langseL För all vånja ubåtsbesätlnin oarna vid förl w; lan
dena i AJ:af.!?rd försökte_ man_ a_rrange~a Port HHZ pa lil~
nande sate. c.mmnandcr-m-Clllef Homc Fleet ställde ti dv is 
slagsk epp och andra fartyg till ubåt a rnas förfaoan de oc!l 
lä~. förtöja sina fa rtyg på samma sått som h·s ka~·~ul. 

Ovningarna omfa tt ad e bl a dvk- och trimö~'ninoar fiir att 
besättningarna skulle lära sig· b ch ~1rska ub ii~cn undct· 
svåra _Jörh ål l a~Hlen. ~oggran n övervakning gjordes fn\n 
Y.lan fo r nlt pa tala ro.J a ncle m anövrar, som kunde un der· 
lå tta _uppHicl~t. Cb grodmän m ås te lära sig alt ta sig ur n!J 
och tdlbaka tgen, att manövrera d c stora laddningarn a efter 
losskoppling f dw ub, göra tidsinställnina för sprä~1 oni n<1 och 
få. laddninf{arna a lt ligga säkert på avsedda pl at;e r~ 2.lt f ästH 
»l11upet mtncs» vid olik a fartygstypers botten etc . 
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ovningarna föl: löpt~ int~ ul~n fler a allvarliga olyckstill-
l Yid ett dyllkt f1ck X. 3 111 vatten genom luftmasten, 

]J LI~~ ventil havererat, och ub sjönk på 35 m djup. Besi.i.Lt
,.~1 f:\ Cll klarade sig och reda n samma dag kunde u b lyftas 
111n1~ vare god bärgningsorganisalion. Vid ell ~annat lillfälle 
ta~ lades under en l~og~eringsfärd en fartygschef överbord 
sjJh dru nknade. Ulsttgnmgsslussen vattenfylldes genom den 
dåligt stängda däcksluckm1 och därmed blev d e båda kvar-
arancle genom slussens olyckliga placering ins tängda om
~ord som råttor. 1. O .satt i manöverrummet och den andre 
Jllannen i maskinrummet skilda å t av slussen och utan att 
)Ja en aning <?,m vad som hänt p å däck. Bå da blev dock så 
småningom raddade. 

Arbetsfördelningen ombord var vanligen följ ande: far
tygschefen pLacerade sig mitt i manöverrummet vid p eri
skopen; förste officeren tog plats akter om honom för att 
sköta de horisontella rodren, samt kontrollorgan för olika 
maskiner, in- och utpumpning av vatten i olika tankar etc; 
en besättningeman satt för om chefen vid vertikalrodre ts 
ratt och gyrokmnpassen och i närheten av det gemensam
ma luftavlapet till ballasttankarna; en grodman skötte na
vigeringsbordet på babordssidan av rumTnet. Besättningsmed
lemmarn a höll sig v1:1nligen så nära varandra, att chefen 
kund e påk alla någons uppmärksamhet genom att blott 
klappa d enne på axeln. övnin@arna skärptes sedan även 
utsjöub förl agts till basen. Dessa skulle användas till att 
bogsera dvärgub från England mot Nordnorge. För att uppe
hålla förbind else mellan bogserare och dvärgub begagnade 
man sig bland annat av bärbar uk, »walkie-talkies». öv
nit1garna omfaHade bogseringsfärder i uläge, besältnings
skiften till sjöss, angöring och annan navigering, anfall mot 
olika hamnar och fartygstyp er. Varje X-craft hade i princip 
8 mans besättning, vilken som tidigare antytts var uppde
lad i en sh·idsbesättning och en färdb esättning. Endast den 
ena av d essa befann sig på dvärgub. D.en andra m edföljde 
det bogserande fartyget eller tjäns tgjorde som utkikar etc 
Under avancerade övningar med uh. Dessa utsattes för bl a 
kraftiga •sjunkbombanfall för att vänja besättningarna och 
konstatera båtarnas motståndskraft. Efter varje anfall in
togs marschläge och allra erfarenheter anmäldes till ledaren. 

J;:n viktig övning var ·också att taga ubåten genom ubå ts
Ilat och andra spärrar. Eftersom den ens·amme grodmannen 
ofta ej förmådde lösgöra bå ten blev d et snart praxis att ha 
Ytterligare en besättningsman grodmansutbildad, stundom 
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chefen. _?id dy~_ika övningar kläd~les gt:odmannen v a nli 
redan fore avfarden, eftersom dvårg:ubatens trånoa lt t .ge11 . ~.. . "' lVn men gJorde detta arbete mycket besvarligt ombord . • 'ä r ·b,!· 
ten fångades av nätet sattes genast sakta fart, grodma11 , '1' 
t 

. . l . < J,e, s_eg m 1 souss.?n, som fyl~des med vatten, varefter ba n t~ 
s1_~ upp pa ~ack. I lyckll~aste fall Jwde u!Jåte~1 stött 111~~; natet 1 rat v1pkel_med staven, varvid avkhppnmg ay 11 .. t 
maskornas wire _g1ck ganska lätt med hJ. äliJ av en 11 :1· 15 at. 
S 

o . ( t.._ax varare blev del om ub fastnat med hela ena sid an 111 " · 
nätet, ty då skulle ett betydligt slörre hål klippas upp, 0 olt 
den ~~mga luftm_~n~vre~:ade saxen ficl~ ofta hållas m ed b~~ 
da handerna. Darvid galide del att eJ tappa fotfäs tet. }\:· . 
sedan hålet blivit •stort nog att släppa fram ubåten mås~ 1 

wodmannen se till att själv följa med uh och ej bl i cfte: 
Till slut skulle han åter ta sig ju i ·uh igen. Och alltsanl!na 1~ · 
så spårlöst som möjligt från vtan sett! s 

Vid anf::llet ~not !.irpitz gick samtliga i företaget cnga. 
gerade d_~arguba_tar forlorad_e, som framgår av det fö ljande. 
Engelsmannen visste dock eJ om tyskarna lyckats bärga nå
gon av de sjunkna båtarna, och i varje fall hade fi en den 
nu fått e_tt uppsla~, v:arför man ?efaradc att Royal ;..J avy 
kunde bh utsatt for blmande anfall. Scapa Flmv var sär
skilt utsatt. Spärr-arna förstärktes därför och bevaknin gen 
skärptes. För ,att kontrollera anordningarnas effektivilet ];la
nerades ett övningsanfall, därvid X. 22 skulle bogseras nord
vart från Port HHZ. Ub skulle släppas för att oup ptäcki 
söka smyga sig in på ankarplatsen bland fartygen i Home 
Fleet. Färden bör j de .emellertid olyckligt ty en kraft ig sjö 
spolade vakthavande officeren på utsjöub över bord, och 
när 1nan skulle bärga honom, råkade man ramma X. 22, 
som därvid sjönk med man och allt. X. 24 fick dä rför i 
ställ.~t uppdra~et, och samtliga inneliggande fartyg vi d Sca· 
pa f1ck delta 1 flera lärorika övningar för att söka lyssna 
m och anfalla dvärgubåtar. Få var i förväg meddelade om 
ubåtarnas förehavanden och överraskningen blev st or på 
många håll. 

När dvärgubåten av XE-typ anlände till basen, in nebar 
detta nya prov och övningar. Flera olvckstillbud int räffade 
ocks~ . I mars 1945 var t ex XE. 11 på övningar inom s~tt 
utbo.J~de område. Under uppstigning från 30 m djup till 
y tan 1 etapper råkade man vid sista anhalten (på 3 m dj up) 
törna mot botten på ett utbojningsfarlyg, som låg med stop
pad propeller på ytan i kanten av området. XE. 11 f ick en 
läcka och sjönk till botten på 60 m djup, men två Jllan 
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. >~d e •sig .. med hjälp av anch~ingsapparate_r. övriga tre 
ritd(h 

115 
doda ombord med palagna andnu~gsapparatcr, 

.,terfabn 
1
·cdan efter två d agar kunde lvftas. De hade dött av 

p ~ • " 

11ii t' förgiftni ng. 
,~· rgas 

"~d n i ng . 
An"~·· 

t . Operation en mot Tirpit:z. 

Efter 18 månaders utbildning, vi~ken inte_nsificrades un
. våren och sommaren 1943, ansag ma n 1 s cp tcmber a t t 

de t b o · (X r; X 10) f"' l' l . 1 f" . onibla sex a tar " . ,)-- .L . var ·art 1g r11~1ma<. c or 
d;~pelddop . Operationen mot dc ty~ka fartygen i AHafjord 
c ' ste inl edas m ed bogsering över N. :;\'ordsjön under 8 
1 ; 1~n varvid färdbesättningar skulle utnyttjas. Stridsbesi:itt
~1\1~g~rna gjorde sig under tiden heredda ombord på dc 
stora ub . . X. 6 gav sig först av, bogserad av den scdenu~ra sorg~_1g t 
ryk tbara Tn1cu~~nt, och övriga nl~ följde snar~ eft:r på f_~r
den nordvart. Overfarten blev pafrestande for hade man-
niskor och rnatericl. Av besättningens tre man måste stän
di at två h a vakt och utföra underhållsarbeten, medan den 
å t~rstående fick en stunds vila. Bogserubå ten höll sig i 
marschläge nattetid medan däremot dvärgubåten ständigt 
gick i uläge, 12 m djupare. Var 6:te timme intog båda uJ)å
ta rna m arschläge, varvid man särskilt ventilerade battcl'Jcr
na. Marschlägessignal gavs av den stora uh genom knall
signal (3 st handgroana ter). 

Under de fyra första dagarna rådde bra väder, men se
dan växte sjön och svårigheterna började hopa sig. En mor
gon gjorde X. 8 en oväntad djupsväng och tappade far·t. 
:\är FC åter fick sin båt under kontroll och kunde intaga 
Jnarschläge, visade det sig att bogserwiren bruslit samt att 
den stora uh redan försvunnit , trols att sikten var god. Man 
beslöt då att forsätta på bogserkursen i hopp om att å ter 
få kontakt eller i värsta fall tränga in i AHafjord på egen 
hand. Två timmar senare upptäckte man emellertid p<\ bog
s:raren vad som hänt, när någon dvärgub inte visade _sig 
~a lUan rulinmäs·sigt skulle inlaga marschläge för vcntlla
lton. Man satte därför kon'trakurs och återfann slutligen 
tytnlingen. Men innan X. R kunde få fast ny bogsertross 
och fortsätta sin avbrutna bogsering, fick man operera pä 
egen hand und er 38 timmar i hårt väder. Färdbesättningen 
"al' därför totalt utpumpad och vid första lägl iga tillfälle 
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Ur »Above us the waves». 
Fig. 4. Under bogsering. 

n:~slc stridsbesättningen överlaga X. 8 redan långt ute ti ll 
SJOSS. 

Men ävenlyren för X. 8 var ännu inte slut. Kort efter det 
alt bogseringen kunde återlas fick ubåten så kraft ig slag· 
sida att den ej kunde hävas genom motfyllning;. I•':u·tygs· 
chefen s'äppte därför motsv.arande sidas e.xpl~si va Iadd· 
ning, vilken hördes detonera akterut. Men snart fi ck Låten 
slagsida åt andra hållet, vilket tydde på att även åte rstående 
~addningsbocl~ållarcs flyttankar börjad e ta in va Li en . Del 
aterst_od da mtet annat alt göPa än att låta även denna ga. 

Oturligt nog detonerade den närmare ubå ten än man be· 
räknat, varvid skador uppstod på X. 8. Man beslö t därfilr 
att sänka fartyget eftersom det ej hade några andra yapeil 

fä"';, det tilltänkta ~nfallet ~noot dc fientliga ~artygen . r 9 

. .t:n annan dag, nar man fran bogscrub beordrade upp X. ' 
hll marschlä,ge, yar också denna ub försvunnen. Man ]J~Ing 
de hem bogsenv1ren och konstaterade alt den gått av. "X .. 
var försvunnen med man och allt och återf~'lnns aldrig. 
Man antar att ubåten, som var hårt förtrimmad un de r ]Jag· 

3().) 

. n för att kunna hålla djupet, gjort en så J.:rm~t djup
~criJ J ge 1är bogser trossen brast, att den hamn at p a d j up dar 
,,·ii JJ g, ,

1 ssats samman av det sl'ora vattentrycket. 
·,Jc il B,l_e bogserub siktade. i närheten av norska kusten en 

. l s c 1 o • ·t'' Il t 
_':-. · in·a, som man själva lyckades tmt ga, m~n som 1_ s a _c · 

,Jd111 des av bogserwiren och l ~_ddes mot dvargub st.~tv, d~r 
(iingfastnaclc. Efter stort besvar lyckades dock dvarguba
deJl chef »sparka» lo~s den ... ocl: alla d ro/?. . en l~ttJ~aclen s 
te ll5, 1är man såg mman forsvmna aklcrover. X. l blev 
,uck, 

1 
dett a intermezzo något försenad. 

gcn?n{ rekad es till slut fyra' av sex X-CI·aft l.dara :len 1.?00 
_sa )minuter långa stormfärden, och samtllga stndsbes_att

(hstan~ toa sina båtar i besittning\. Man styrde in mot fJor
nJ noaL b l . J J .. ) t olt 

b mvnni na som nåddes lyc '-ligen see an man -.ac { ga 
'~.c;~s jae"nom ~·tt fientligt minfält. Alla var fulla av till!ör-
1~. 1 även om båtarna hade fått en del skavanker. (X, 6 

r:a'd~ ~n läcka och x. 10 ~lade h~veri på bå(~: tr~_mpump ~~~ 
·iokopsmotor.) Den langa farden uppfor fJorden g1ck 

~~~1;tat lätt. ~· 10 _möt~e ett slags.kepp på utlöpande ~~1e~1 
kunde intet gora. V1d narmandel hll ankarplatsen upp~ack
te m::tn att denna var nästan tom; av de tre ~1tvalda anfalls
målen återstod blott Tirpitz. Anfallet blev 1. stort s~tt l;c
ka t, och •en engelsk version har ~~digm:e ,slnlclra~.s 1 obka 
uppsatser. I stället kan ett tyskt ogonv1ttnes berattelse av 
händelsen citeras här. 

Plötsligt hör vi posten på backen ~·opa: »E tt peri
skop! Ett perislcop !» - Vi uppfatta~ lFldct av gevars
eld och VO låler alarmklockorna ljuda sam.t ger or
der om »Skottstänaning - Ubåtsfara». Strax därpå 
dyker en liten ubåt upp all?eles intill_ fm:tygssida~~ 
och fyra 'män klättrar upp for att ge ,sig fangna. \.1 

för's·öker; l.bärg1a ubåten, men besättningen har tydll: 
gen öppnat några ventiler, ty den sjunker medan VI 

försökeD ta den runder bogsering. 
Efter tillfånaataaandet förhörs ubå tsmännen av YO, 

men :alla väg~a att besvara fråg;or. De ställs UJ~_der 
bevakning och får t v uppehålla sig på halvdack. 
Under tid en vidtages ytterligare säkerhets_åtgårcler 
ombot·d. Vi förmodar att .ubåten försökt skJuta tor
ped mot oss men misslyckats. Vi vet h_elle!· i1:te äm~u 
om några fler fientliga ubåtar smugtt s1g mnanfor 
spärrarna. lVIånga antar att det är ryssar: 

Men plötsligt hörs å ter gevärseld och v1 ser en an-
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n_~n ubåt dyka upp ungcf~r på 15_0 .m aYslanl) 
sanks1 dock snabbt och tv a man flyter u p p 0 :1 ber 
till fånga. Senare sHdas ytterligare en ubåt ll<"t ~ 1 ta; 
avstånd från Tirpitz utanför den tredubbla nii~11~~ 
ren. Den överöses med eld från flera pjäser och syar. 
utan .att lämna några spår efter sig. s,1llk, 

Fångarna ~år alltJ.ämt t v .. uppel:åiia sig p[1 d:· 
men bevakmngen lagger mark e bil att deras 1~ek. 
k~r oft_a förstul:t rikta_s mot de armbandsur, solll ~;c· 
ba_~·· ~1ks?m ,pa. ett gtvet tecken bege si g fa nga~ la 
p_Jotsllgt over bli -~laf{sk~ppets motsa~ta reli ng 111

11
' 

s1tt vaktmanskap tatt 1 halarna. Och JUst da k~in ed 
vi alla ombord hur hela det väldiga fartyget lil·sner If f' . '0111 y l s ~lp p ur va ~lnet o lera dm och lJ udeot av en fruk. 
tansvard ex1~loswn danar. De hade ända lyckats llled 
att komma at oss!-

En engelsk skiildl"'ing av dvärgubåtarnas sista förchava11• den lyder såluncl~.:. Sedan färd~.n uppför fjorden "lycl;Jigen 
klarats hade ub fol.1ande natt sold skydd under nagra små 
l~?lmar och tidvis kunnat smyga sig upp i marsclll ii.gc sa 
Iange att man hunnit ladda batterierna. I gryningen satte5 anfallet i gång. 

X. 5 s1iktades från Tirpitz, när ubåten bröt genom Ytan 
på stort avstånd utanför nätspärren, och togs under kraftig 
eld samt .sjönk. Senare fälldes också sjunkbomber p~) den 
plats där båten försvunnit. Man såg inga vidare spai· av 
varken fartyg eller besättning. 

X. G. nalkades slagskeppet med oregelbunden djupslyr· 
ning och bröt ytan flera gånger. Osedd smög den sig genom 
nätspärrcn, som öppnades för en motorbåt, och lYckades 
ta s:ig ända intill Ti11)itz s·ida, trots att periskopet var oan· 
vändbart på grund av skadad optik. Man hann place ra ul 
båda laddningarna innan upptäckt skedde. Besältningen 
sänkte ubåten och gav sig fången . 

X. 7 hade svårt att komma genom nätspärren och fas\· 
nadc flera gånger innan elen kom fri. H~r~mde~· ha~·cr erad\ 
gyrokompassen, men man kom trots dabg trnn fram tJI 
målet_._ Man .. place~·acle SB !~_delning förut o.ch kröp -~ ed~~ 
akterover langs kolen och slappte BB laddmng ungefar '1 

.. 
ena aktra tomet. På återfärden fastnade man ånvo i spat 
ren och innan man kom loss skedde detonationet·n a under 
Tirvitz. Den kraftiga chocken skadade ubåten och fa rtygs· 
chefen beslöt överge fartyget. Två man räclclades. 
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, O borde enligt dc ursprungliga pla1:.?rna h~ anfallit 
.\· 1

1 
·st men eftersom slagskeppet for.svunmt styrde ·n 1 01 ' o 1 1 l f... fl srh9 1. t"" Uet mot T':irpitz. Ub rakat c c oc i: ut or · ~ra ma-

;n<t!1 1 sv~ricr; när chefen under tiden hörde krr.fl1ga un
tcrJ9ll1f 

1
sdetonationcr, förslod han att kamraternas anfall 

dcrvat e~arför han lade sina laddningar i farleden och å ter
J~:cl'at s,till sjöss. Där å terfann m~n en bogserub, s~m .. i. og 
,n~; f:r1 på släp. hemåt. Under sv~~~· s~onn sle~.s . docK a,;,~l: 
11b'1 bogscrwJre, och sedan besatlnmgen bat gals ma .·. k 
denna X 10 sänka ' . . Jila_n 

0 111. de enoclska förlusterna blev svåra, hade man 
,wefa lyckats utföra sitt uppdrag. Tirpil z skrov blev. ej 

~n~~~1rJi gt skad.at .. (man skeppade i1: 500 t~n valten .o~h ~1:k 
'11 a några ol]elackor) men delo vJs~dc s~_g att tUI bm~~n.'1s 
bl_

1 
. och dessas lacrer skadats sa svart, nar fartyge t sJ...al~a-•t\ at ::o l f't . l l f . l ., . ,. . v delonation erna att en y mng av 1e a t am< 1 ,_ des a · l ' · ·· 1 ·· 1' ~I' l · b csl o·· l <l:.; r · · 111 3S}·l·J1erJ'ct VLSat e SH! not vant tg. ys (Ul'l1cl , . et -lll ll 0 S '- ' " ' ·· ... ' . J' fö r"'efter ett h alvt års fu~~dcringar att oyerfora farl>.:g e_L t: l 

Tromsö för översyn. I narhetc1~ av dcn~1a_ s!ad anfoll:' <let 
av engelskt bombflyg, sedan bntterna h~tJgt_ lura l bo,t t d e t 
tvska »flygparaplyct», som redan var pa vag. Slagsl...eppct 
l~antrad e och kunde ej bärgas. 

2. Operatione r mot Bergens hamn. 

Tyskarna hade förlagt en stor flytdocka till BergeT~. för 
alt ha till hands om något stort fartyg blev skadat. Aven 
tyska ubåtar kunde få stor nytta av d:n. Dock:11: blev elt 
begärligt mål för engelsmännen, och eftersom anfallet mot 
Tirpitz blev så resultatrikt, beslöt man låta någon dvärgub 
få uppdraget att sänka dockan . .. . . o 

X. 2L1 utvaldes för anfallet. I bol']an av apnl manad 1\:)-U 
Va r· alla förberedelser vidtagna. Den 9 april lämnade man 
Port HHZ och bogserades till Shellandsöama, där slridsbc,
·~ttuingen embarl(erade. Färden över Xordsj?n tillgick P:' 
hknand e sätt som vid Tirpitzförctaget, och vadret v~r tUt
samt bra. I kYällningen två och en halv dag senare slapples X. 24 i en punkt 35 distansminuter ulanför norska la~sten 
Och fortsatte i mörkret på egen hand mot kusten med hogsta 
fa l't (6 :Y2 k nop) som stundtals reducerades t_ill 4.Y~ oknop 
111edan m an laddade batteriet. Inlöpand et t skal'ga rden 
~~~edd.e alltjämt i m~_rscl:lä~e, men efter 2~, d.ista~1sminu.~~rs ~ard momskärs beslat s1g farty~:schef.en f.<.H att m ta . ula!:'~· 
\,)enare intoa man tidvis bo1.tenlage vHl narmandet tlll sat-n 
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skil_t svåra passager i vänlan på alt få tillriicklicr l . 
penskopet for noggrann navigering. Uläaesfartcn ::-;, 1JtJst 
2 J• 'l' ·I· b l · f · o ' al' b 1 

nop. ys ~a eva ~mngs artva siktades oft a l"tt 
l l l 'l " o c ' 111(' ]1 v 

-:une e um VJ -:.a dem alla. Vid ett tillfälle fånaa (l l. · 111a, 
'f 1 n< :-> llJ•) '' 

pen oncr oc 1 man uppfattade på ub dessas >> pin o>> ~Il u1 
kandc regelbundet. Genom att ubå ten sick-sacl··tb([ 010 ~'iie. 

1 t l . o ~ c C a 

(.' e . a duell~ tranga st~ndet tappade <;lock d en tyske h~ll o1n 
fon/~ten ~nalet, och b~ ten _klarade s1g genon1. · d1·o. 

\ Id 8-hdcn var ub mne 1 Bergens hamnområde ·] 
upptä <;;kt~ snar~_dcn väldiga flytdockan, som av s::~Jl~c\. 1~11 an 
s:'-al lag 1 nedsankt läge. ~hefen salte lwrs mot IH[dct et~. 
fangades docrk av hydrofonerna på clt bcvakni ngsf · .Lh 
men l yckade_~ konun~. fri genom att »vända smal aste ~t tyg 
n.l~t» ?Ch krop allt n~r1!1are med blott en knops fa rt. T;~n 
f1ken 1 hamnen var llvhg och man vågade endas t uör· a. 
go n enstaka periskopsobscrvation. Slutliacn nall· 'l(b[c. a nä. 
b l l' o t• ., l f' b ~ ' s lllan 
. o t ~pa I( » oc .. ~ an!1 snart alt man h amnat un dr·r bo tt 

till _nagot ~s~_ort for~_mal. Ub _tog .botten på 20 m djup lll ~:: 
ch e·fen beslat att vanda ut h ll fJordens m itt och a(i r... ·t 

f ]l f .. t t f.. . . "' " Il\ l 
a n a or a orv1ssa s1g om att man kommit rät t. S·111 · 
· · l t t M t.. d · 1 · c lina 
t~su a .. : m~ orna e 1 ~aJgnmden, vände åter och smög sia 
:a.~l gs foremalets hela. _långd för att kontrollera a lt de n n~ 
s~amde 1:!cd .. de uppgifter man hade öve r rlocl:.:ans dimcn
~I_oner. ~or sak_;rhe~.s sku~l å tervände man till fjord r ns mitt 
!o~ att an en gang overblicka situationen och satte slutl igen 
1gang attacken. 

Eft~r desosa förberedelser, som tagit c:a en tim m e, yar 
man ater pa plats. Fartygschefen placerade SB lad dni ncr c:a 

30m från d?.ckans ~na stäv, fortsatte 50 m längs doc'bns 
botten och slappte dar BB laddning. Ub hölls hela tiden pa 
knappa 20m dJup. Båda laddningarna hade erll'"tlli l en för· 
d röjning på 4 timmar till explosionen. Man hade c varit i u lä· 
ge nära 20 timmar utan avbrott och luften ombord kändes 
nu ljoc~< och fuktig. pet gälld~ därför att snabbt draga sig 
un~lan .~.nnan man tvmgadcs till ytan av tekniska skä l. 
Aterf~rd~n ge_nom fjordarna avlöpte lyckligt och m~n 

kunde anthgen mta marschläge till sjÖ'SS och vädra ut bw 
t~n. Snart återfann man bogscrub och sedan fä r dbesätl· 
n.~ n gen ö.vertagit ~- 24 s lartade man bogseringen hem~] t. Den 
~ors~.a tnumfen cf ter hemkomsten förbyttes emellertid snart 
I gramclse, när det uppenbarades alt man trots alla onJ· 
~orgsfulla förbe_reclelser i stället för flytdockan sänkt ~n 
augare (Bergenfels på 7.500 ton), som legat förtö j d intdl 
det avsedda anfallsmålet. 

3(i9 

Imperial \Var Museum. 

Fig. 5. Dvärgub a v typ XE. 

:\ien sk am den som ger s'ig! I sept. 19-!4 var X. 24 klar 
för ny attack. Denna gång blev bogserfärden över ~ordsjön 
gropigare och n är båda ub gick på 40 m djup kunde ma!l 
ännu känna den våldsamma sjön på ytan . Vid ett tillfälle, 
nä r bå ten r u tinmässigt måste inta marschläge, gick en man 
(grodmannen) på dvärgubåten över bord och drunknade. 
Fö rst efter ett dygns väntan lyckades man få över en er
lättare ur färdb esättningen, som uppehöll sig på bogserub. 
:lär X. 24 äntligen släpptes den 10 sept. kl 0800 hade slrids
hesättn'ingen redan upplevat 80 strapatsfyllda timmar om
bord . 
. Färden uppför fjordarna mot Bergen förlöpte lika lyck
ligt som ett halvt år tidigare och ubåten var åter inn e på 
redden, där man observerade masttopparna från den tidi
gare ~-ä nkta Bergenfels sticka upp ur vattnet. Dockan var 
denna gång i flytläge och några nya skvdd för att hindra 
~b anfall upptäcktes ej. Chefen lät X. 24 krypa fram un
~~ t· dockans botten, där han placerade sina båda laddningar 
Pa samma sätt som avsågs ' 'id förra anfallet. Återfärden 
lllo t Skottland gick programenligt och denna gång ingick 
r~PPorter från Norg:c att både flytdockan och ett fiskefar
s~ g, som legat intill denna, gått till botten genom explo
' tonen. 
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3. »Operation Gambit». 

Y id i nvasion~n mot K annandie sommar en 1 \J ! l 
n~an b egagna sig av X-·1Craft som hjälpnavigcriiws l heslii 
nara ft: ~~1ska km;l ~n. o Dc _ _utv alda, X. 20 och X. 2:;, \~': '.',le1 
~:led ex u_ a, syrgasforrad for a~t o kunna ligga längre i t s~g. 
~-~1- ,vanllgL, r~pete rko~np~ss f_ran gyrokompassen På til ~ gf 
f~n a~t tmd~-rl~~ta nav1germg 1 marschlägc, samt ckolodac\ 
Jaggn1ng. DarJamle u trustades de hl a m ed tr·1I1,.

1 
dan. 

l . f' . < '' lO t· t j 
ra( 10 yr m ed tillhörande tel eskopsmast, handsi()' na ll alej 
nor, h andvapen och nå gra extra ankaren . b < anter. 

P ö. kvällen den 2 juni begav m an sia av un de r -11 .. 1 t 1 t ·11 · ·· ' b lO ri· 
oc l s vorC! e J •S.JOSS mo t fr anska kusten. I hörjan bo ' '_er 
d~s , t~ohat~:·na av var sin trålar_e m en sl~pptcs i gryn~~~~a
Datpa fc~ts a llc J_lJan en stund 1 marschlagemen måst t\ ll, 

dan d~ t 1J~Isn~t: m_ta uläge_ för a tt ,ej riskeDra upptäckt. ~r~:: 
(~e~1 ga ns l~?- . ktaf t1ga _dyni ngen , kunde balarna unde r den 
±,oJ t~alt u __ fard ~n vcntdoe r~s och laddas genom luft mas ten. 
Snm t _s Jl~tades den lagl~mta kusten, som had e b tvdii cra 

f
1antdJtl.1c

1
'1
1
r
1
ken .. at

1
t .. navigera efter. Man hade ord er a t't inta 

as ~- a . c:: vant agen, och sed,~ n u~å tarnas_ po~itio nc r noga 
bestamts mtogs hottenla aen. \ 1d morkrets Itlbt·ott ()';,. ,. 11 
o . •• t-, • hH- '- Ian 
ater upp och st~:rd c narmarc land föe a lt noga ,lws tii mma 
sina l~gen , varvid överraskande nog en svag fv r befanns 
v_a ~ ·a tand. Denna blev till stor hjälp. Sedan ubåtar nas po
~Ihone_r noggrant faststi:illts drog s ig båtarna å te r ti ll sjii~) 
l gryn1ngen och in tog å ter hottenläge för att invänt a mor· 
gonen på D-dagen. ' · 

_Vid midn att ,åter togs m arsch läge under skärp t r n, liolyss· 
mng. S~dan man förv issat s:ig om att invasionsfii relagel 
sl~rtal 1 1~ togs mellanHigen (alltjämt till anka rs) fi ir all 
mms~~~ nsl\en ,fö1: u pp,Uickt och förebygga att hela fö reta· 
get roJdes. De_n G Juni kl 0-!-!5 intogs marschlägen , teleskops· 
~ntenncrn a r1gg~des upp och ubå tarna hö1·jadc att ,<;äu~:I 
o:'~renskom11a sJgnaler. Snart hörd es elt svagt buller fran 
SJon, det vax te a llt s tal'kare och blev till sl ut ett Jllilk 

ligt då n. Man siktar den väldiga armada n av hund1·ala1s far· 
koster. Så snart d c första fartygen pa~sscrat uh lätt ade dess:I 
och S•lyrde till sjöss mellan de Ol'äkneli aa fm·tvgskolonner· 

M . t· t b .. ""' .; , leill 
na. an v1ss c a t tusentals cvapnade ,m ä n passerade c ,~ 

men förstod att få ens anad e ub exis tens, än mi nd re sn" 
<lem. Dc had e dock varit de föl'sta I 

Snart var de ~H e r hemma i ubåtsbasen Fort Blockhotlse-
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Mot japanska kryssare vid Singapore. 

J.ro rei1 }945 överfördes ett förh and X-craft med sitt depå
\~d från Europa genom Panamakanalen till Pearl Har

far )_"'Man hade övertygat amerikanarna oni läm.pligheten 
JJ~Ll~tt sätta 'in dem i krigföringen mot japanerna. Am.ira) 
:\'· ~itz visade sig dock obenägen att utnyttj a hhåtarna var
:N_J~1 de i stället haserades om till Australien. Här fortslatte"s 
f?Jigare intensiva övninga:r för att vänja besättn'ingarna vid 
~e tödindrade vatlenförhå llandena. Urtder sommaren 1945 
fö rlorade XE . . 3 och XE. 6 därvid sina grodmän som stigit 
ut genOI'n slussen i ~1lägc. . ... o . . • 

Japanerna hade v1d e tt hllfalle lagt de bada ,10.000-tons 
krvssarna T 1akao och Nachi till Singapores närhet. Farty
ge;1 var ej ofta till sjöss men hotade Sl1:ändigt de allierades 
sjöherravälck. Man heslöt därför att söka komma åt d e in
draget baserade fartygen med X-CI·aft. Uh-förbandet ))ase
rades om till Born eo. XE. l samt XE. 3 fick order att ;m
fa lla de bada kryssarna. · 

Ubåtarna bogserades p å vanligt sätt av utsjöubåtar till 
målens närhet och man fick under den l å~1ga bogserfärden 
uppleva de helt förändrade förhållanden som blev rådande 
ombord när den kalla Nordsjön hytts mot ett varmt hav i 
närheten av ekvatorn. XE. ~) kom först fram. Kl CtiOO den 
30 juli skiftades ,besättningar, och kl 1100 kunde stridsbe
sättningen kasta loss bogsertåget för att låta uh fortsätta 
på egen hand. För alt komma åt Takao m åste fartygschefen 
navigera ubåten 40 distansminuter uppför det trånga sun
det J ahore, varvid man m åste smyga sig efter de grund
uppfyllda och mine rad e stränderna eftersom den djupa le
den bevakades av fartyg och hydrofoner. 

Slutligen siktade man japanen. Fartyge t visade sig dock 
V?ra förJtöj t på så ;{runt vatten att båda stävarna näs tan 
v!_lade på hotten. Midskepps hittade FC till slut ett h å l till
r-ackli gjt stort för alt XE. 3 skulle kunna krypa in undee 
hyssarens köl. Nä1· grodmann en vid utstigningen från slus
sen skulle öppna övre luckan i uh däck slog den 'i kryss'l
J·ens botten och kunde nätt och jämt till åta honom komma 
genom. De spröt, som XE-håtarna var utrustade m ed, gick 
Ilaturligtvis ej heller att resa. Med vid utstigningen skadad 
andningsapparat kunde grodmannen likväl fästa ett antal 
bugminor efter kryssarens botten och sedan återvända om-
Ord. Från uh lösgjordes också SB sidaladdning varp ~i FC 

~lian Upptåckt lyckades omanövrera ~E. o 3 f ri i dc~ klar~ 
attn et. Grodmannen m astc emellerhd ater bege s1g ut 1 

27 
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sjön för .att lossa den ~ast_nad.~ BB behå~lare, som a! tljä
11 var delvis fylld med hdsmstallda sugmmor. Allt fo ret 1l 

i fiendens närhet utan upptäckt och efter en lyckad ~11°gs 
färd fann man uts~öubåten ?ch togs ~~nder ~ogseri_ng hen 1~1'-

Under .~amm~ hd som ~E. 3 utforde stt.~ anfa ll sku]]l. 
XE. 1 tranga langre upp 1 farleden och soka konr ma ,e 
:\Tachi. Den blev do~k .så försenad. unde~· fr~.~nfä.rrle n u~: 
man ber-äknade att e] hmna klara sig ut till SJOSS Igen för 
möduets inbrott. FC placerade därför laddningar 'id l'.te 
kao utan att bli upptäckt och åtel'viinde till sjöss. Kl 2I3o 
samma kväll skedde eXl)losionerna, vilka slet upp storu h~ l 

kryssarens botten. 

5. Saigon, Hongko ng m m. 

Ungefär samtidigt med operationen mot Singapore gjor. 
des en färd av några X-craft mot Saigon och H ongkong 
föi· att •söka kapa för japanerna viktiga telegrafkablar. 

XE. 4 startade med sin bogserubå t vid midnatt den 27 juli 
på den ö50 distansminuter långa färd en från basen till Sai
gon. Besättningen hade utökats med en extra grodman. Man 
hade bra väder, och sedan Sltridsbesättningen övertagit ubft. 
ten var man snart inne i det aktuella farvattne t. Efter 
några mindre mis,söden bland vrak, som det fanns go tt om 
under land, kunde man lägga ut 'Släpdraggar och bö rja Jela 
efter kablarna. Vid varje bottennatpp måste den ena grod· 
mannen bege sig ut i vattnet och lossgöra ubåten. Så f iska
de man den ena kabeln, vilken kapades. Ä ven den andra 
kabeln nappade till slut men gr'odmannen hade mycke t k 
svär med att få sin luftmanövrerade tunga kapsax att ftn· 
gera och fick återvända flera gånger ombord för att f<'\ den 
användbar. Till slut blev även denna kabel kapad och de 
båda grodmännen lmnde ombord triumferande visa upp yar 
sin kabelstump. Efter 30 timmars arbete på egen ha nd å ter· 
vände XE. 4 till sjöss och togs under bogsering på den tre 
dygn långa färden mot basen. .. 

XE. 5 var mindre lyckosam u lanför Hongkong. Gndc~· ll '
1
; 

ra fyra dygn letade man förgäves utanför hamn en 1 de 
slammiga vattnet utan att fim~a n~gra ~p.år av k al.lht r n~: 
Under h emfärden kunde man pa ubaten folJa det r ad w1nc 
d elande, som berättade .att den första atombomben ~äll~~j 
, Några dagar efter det de bå da X-craft återkomm,t ~ . . 1\ 
basen p å Borneo ~eslöt man sig för .. ~tt göora e!t 11)~tl hJI ~~e. 
att söka komma at Takao, som all.Jamt lag v1d Smga p, 
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·en var svårt skadad men hade hamnat på botten i 
r~rY5~~

1

Iäge att dess kanoner ~:ltjämt ~ar intak.~a. J apan~r
siida e agn ade sig av far tygspJaserna ~or att mol~ de~~~~.~
Il a b ganfall under stadens återerövnng. Man vtlle darfor 
r9,~es eH nytt försök att låta några >~midgets» placera spräng
gotdningar vid fartyget för att ... brmga d~.tta att kantr~.. . 
Ja~E. 3 och XE. 4 ut.rustades foe att avh~gga c.n ny vts~t .l 

j d t J ahore. men lUSt so1n man stod 1 begt ep p att d,, _ 
sunlae ingick meddelande om .~ tt e1~. andr:a atomb?mb fällts 
~~t därmed var kriget slut for dvargubatarnas ctel. 

slutord. .. 
Någon läsare kan möjligen före~tä~la s.!g, sedan han last 

det föregående, att man borde ga m for .. att ute~.l~1ta~1d.e 
bvgga dvär gubåtar. Denna fartygstyp bleve val ~vsevat t htlh-
6are än ubåtar av traditionell storlek? En saclan slutsats 
~r emellertid delvis _felaktig. .. , , .. 

Ubåten är en speciell vapenbarare med ofta me t begt an-
sade möjligheter i sjökriget än må.nga .. a~~.dra f~rtyg,ss l ~g 
och stridsm edel. En alJmän strävan ar 5Iarfor ::tt oka .. vaq e 
vapenbärares effektivitet för att allt hattre nwta d e ok~de 
krav m an ställer på dem genom krigskonstcns .. ul~' ed~lmg. 
Motmedlen att upptäcka och förstöra uh ök~ stat~~!Igt 1 an
tal och effektivitet och den 'stora ubå ten ma·ste forses .~ned 
allt bättre utrustning och egenskaper för att kunna havda 
sig. Hur mycket värre blir d et icke då för dvärgubåtm·. i 
motsvarande situationer, eftersom dessa fartyg gen?m bnsl 
på utrymme aldrig kan få så fu_llstän?ig utr:1stnm~ som 
man skulle önska? Fart och uthalllghet ar ocksa begransad, 
och elvärgubåtens enda fördel är mindre storlek och hältre 
manöverbarh et. 

D.värgubåtens lägre kostnad i jämförelse m ed den ~~or a 
ubåten är i själva verket också blolt ske.~1bar. Den .forra 
kan blott användas i kustens omedelbara narhet elle.r mom
skärs och i hamnar. För att lwmma till sina opcrahon~om
råden måste följefartyg avdelas föe både fram- ocl~ ~ ~er
f~rd och på dessa skall ubå tens h~säi~ningar boeredas lt llrall e 
hll andhämtning. Även basorgan'lsatwnen maste byggas ut 
0lllsorgsfullt. . 
~ekrytering och utbildning kräver ock~å spe~ICll, up}~' 

111arksamhet. På d en utvalda personalen mast e stallas m: c-
~;t h.öga k rav. Mate~'iel- oc.I~ pers.?na~förlusotern ~. torde . o,~~~= 
sa bh svår under kng, varfor ersatlnmg maste i 11111 as 1 tll. 
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räddig mängd, vnket blir bå de k'ostsamt och k an s]· . 
der m edel, som bättre kunde utnyttjas på annat håll D 11 1Jt 
ubå ten blir sålunda en dyrbar och svårhanterlig fm~t . v_atg. 
vars införande i större antal för m ed sig problem 

51
; gs tyll, 

svåra att överblicka och lösa. ' 111 blir 

Å andra sidan torde dvä1:~ubåten vara relativt enkel 
l~ons truera och bygga och la_mpar .. sig väl för m asspr ocJ a~ t 
hon. D~ss enkla ok onstruktwn gor ävenledes atl de n b1:· 
kunna tillverkas pa de fl esta varv av ordinär stor l"l· 01' 

• o l . . '- "SOrcJ 
nu~g pa wrt helrymd och , utan tillgång på arbetarsl mn · 
uba isspec'ialister. av 

. E ftersom dvärgubå tar alltjämt för ekomma i fler a iirl a 

flottor m åste man också räkna med att en ])resum ti \' f?tls-
d ] ·1 · .. d o . len. 

; "
1
·an Vl)

1
a anvahn. a s~danaf mot Sverige. Våra stora skär-

garc somrac en oc 1 .manga all svårskyddade ank arpla tser 
och hamnar inbjuder även därtill. 
. D e t vor~ därför värdefullt om svenska marinen i fred . 

hd hade tillgång till nå gra dvärgubå tar s 
de~s för att u tröna och avpassa erforderliga fö rsvarsan

ordmng.~r 'och baspersonal att upptäcka dvärgubåtnr, och 
dels for -~tt s~caffa oss prak!iskt underlag för b edömning 

av . deras lamphghet som b estandsdel i vår flotta. . 
Att låna dvärgubå tar för ovannämnda försök k an vara en 

utväg, som dock blir svår att realisera. Det s tatsmakternas 
vaknande intresse för stärkande av vårt ubåtsvap en, som 
framgår av årets statsverksproposition , ger måhända eu an
nan lö~nin~ på frågan. Att arbete och pengar bör a läggas 
ned pa starkande av vårt ubåtsvapen r å der inocn tve
kan om. 5 

. 

rHE FLEET AIR ARM. 

Brittiska flottans flyg . 
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Av C.-A. von BRAUN. 

Alltsedan flygplanet uppfanns har man sökt utnyttja det 
för Juigsä~1d~mål, och redan under första världskriget blev 
flygets kngsmsatser av stor b etydelse. 

Royal Navy insåg tid·igt flyge ts värde och h ade vid krigets 
slut ett respektingivande flygvapen, som emellertid 1918 
fråntogs flo ttan och inlemmades i Royal Air Force. Delta 
besJut fick s;våra verkningar. Med de y tterligt begränsade 
medel, som det brittiska försv aret disponerade under mel
lankrigsperioden, var de t helt n a turligt, alt R. A. F . i första 
hand tillgodosåg sitt huvudvapen, de strategiska bombfly
getj m ed modern materi el. F. A. A. - the Fleet Air Arm, 
de t fartygsbaserade marinflyget - blev jämte Coas tal Com
mand - det landbaserade dito - flygets styvbarn . Man 
fick nöj a s~ig med i hög grad föråldrad materiel; så till 
exempel var ett antal av första linj ens marinflygplan år 
1936 försedda med en radion lr u stning konstruerad 1 ~1G! 

D'e bittra strider som rasade mellan amiralitete t och flyg
ledningen, bidrog ingalunda till att h os elen underlydande 
personalen skapa den samarb e tsvilj a som är nödvändig för 
att ett lagarbete m ellan personal från olika försvarsgrenar 
skall komma till stånd. 

Under trycket av den växande utrikespolitiska spänning
en ·och då de rådande förhållandena inom marinflyget vi
s~de sig alltmer otillfredsställande, beslöt britl'iska r~ge
nngen år 1937 allt det fartygsburna flyget skulle orgamsa
loriskt å terföras till fliottan. Beslutet kom a.tt verkställas 
först 1939. Coastal Command däremot tillhörde även i forl
sättningen R. A. F . 

. När kriget bröt in stod F . A. A. således under en fullstän
thg omorganisation och med på det h ela taget omodern flyg-
111ateriel. Detta förklarar till en del varför brilliska marin
f!Yget ej kom aH ~spela samma bemärkta roll som sitt ame
l'Jkanska systervapen. Åtsk'illiga förnämliga prestationer av 
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det brittiska marinflyget utfördes dock, varvi d l· 
främst märkes det glänsande genomförda torp e da ~1~11 sk e 
mot ilalienska flotta!1 i ~aranto den 11 november Hl-~let 
~laget 01~1 Atlanten ftck hade det land- och fartygsh::t ~ cr, l 
flyge! sh.ta ont, och yp1m:ärksammade insatser gj ordes ~.~l e 
lokahse1:mgcn ?ch sankn~!1g~_rna. av de tyska slagskep) Id 

Det .vJsacle s.1g sna_~·t nodvancbgt att flottan öveetog Iden_ 
oyerahva 1ednmge~~- aven av ~oastal Cm~~mand. Egc n <] 01e 1~ 
I1gt nog har R. .N. forlm·at allt mflytande over Coaslal c 11 

mand efter kriget. Här har tydligen krigserfarenheter na ~~Il
vika för prestigesynpunkter. att 

I dagens läge är den brittiska flottan försedd med t 
starkt flygvapen under kraftig utveckling. Man har fjorte t 
hangarfartyg - alla moderna och sex sjösatta efter krig

01
: 

samt två under byggnad. Hangarfartygen vari era i sto~ 
lek från 36.800 ton (Ark Hoyal) till 13.190 ton (Glon ) oc\. 
ta från 90 till 34 flygplan. · 1 

På hangarfartygsområdet har d et visat sig att Slorbri
tam1ien i åtskilliga av•seenden leder den tekniska u tveck
lingen. Två betydelsefulla bl'ittiska uppfinningar ha även 
anamma ts av den amerikanska flottan. De,t ena utgö r det 
diagonala flygdäcket, som går ut på att start- ocl; land· 
n.ings~banan ät· för~kjuten 8° i förhållande till långskcpps
nktnmgen. Man vmner härigenom avsevärt utökade upp· 
ställningsplatser för flygplanen och minskar också oh·ch 
riskerna vid landning. · 

Den andra uppfinningen är en ångdriven katapult, som 
gör det möjligt för hangarfartyget att sända upp sina plan 
ulan att som förut behöva gira upp mot vinden. Vad detta 
kan betyda i fråga om förbättrat taktiskt uppträdande be· 
höver ej närmare beröras. 

I fråga om flygplantyper har the Fleet Air Arm völ icke 
nått lika långt som sitt mer gynnade systervapen R . A . F., 
men är på god väg att knappa in på försprånget. T äm ligen 
snart kommer lejonparten av marinflyget att vara r ea d rive!. 

En karlfatlad översikt över det brittiska marinflygel n\' 
idag skall här nedan lämnas. · < 

The Fleet Air Arm har nitton »Front-Line Squad rons>> 
(varje squadron motsvarar ungefär en svensk division)· 
varav tre äro readrivna, och nitton »Second-Line Sq uad· 
rons», varav åtta delvis äro utrustade 1ned reaplan . Dc55j 
utom finnes tio stycken R. N. V. R Squadrons. - The RoY3 

Naval Yolunlary Heserve är väl närmast jämförbar 1ned 
vår sjövärnskår. 
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Bild l. Hawker Fury. 

Grundstommen i marinflygets jaktförsvar utgörs ännu så 
länge av den kolvmotordrivna Hawker Sea Fury (Bild l), 
som bildar fyra av första linj ens divisioner. Ha\vker Fury, 
som trots sin låga fart - max. 725 km/ lim - har visat 
sig myck et användbar i Korea, utgör en direkt utveckling 
av den från kriget kända Hawker Tempest I sex divisio
ner ingår den likaledes kolvmolordrivna Fairey Firefly -
varav en variant används i Sverige av Svensk Flygtjänst för 
målbogsering. Flygplantypen som för första gången leve
rerades till hangarfartyg i juli 1943, används numera hu
vudsakligen för ubåtsjakt. Flygplanet avses ersättas av d en 
propellerturbin drivna, för ubåt sj akt specialkonstruerade 
Fairey Gannet (Bild 2). Detta flygplan, som bl. a. ä t· för
sett m ed en stor nedsänkbar radardom bakom bombrum
~let, emotses med mycket stora förväntningar av den brit
hska flott an. Ett mindre antal exemplar är redan i tjänst. 
~airey Gannet har utom av brittiska marinflyge t beställts 
1 ett fyrtiot al exemplar av dess australiska systervapen. 
ll!anet har emellertid visat sig bli ytterligt dyrbart i anskaff
lling varför amiralitetet även beställt ett mindre ubåtsjakt
lian, Short Seamew, som endast lär kosta hälften så myc-
<et (750.000- 900.000 kr). . 
S l 809: e divisionen ingår nattjaktversionen av de Havilland 
ea Hornet, ett tvåmotorigt kolvmotordrivet flygplan, som 
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Bild 2. Fairey Gannet . 
Bilden visar den tvåsitsiga prototypen. Serieversionen, som är 

tresitsig, har ett något annorlunda utseende. 

utvecklats efter kriget och har en toppfart på nå got ÖYe l' 
700 km/ tim och en beväpning av fyra 20 mm akan. P lanet 
skall Cl'sättas av de Havilland Sea Vcnom den han oarfal'· 

b ' b tygs aserade vers.ionen av vår J 33. 
I 849 :e div_isionen. ingår det amerikans.ka radarspanings

planet Skyrmder (Bild 3). Detta flygplan, som varken hal' 
beväpning eller bomblast, är utrustat med radaranlägg
ningar för såväl yt- som luftspaning. Man har fö r avsikt 
att förse varje hangarfartyg med fyra sådana plan . 

Dc tre readivisionerna i första lin j en utgöras av 800. och 
803. med Supermarine Attackers och 806. med Hawker Sen 
Hawks; ytterligare en division med Sea Hawks är under 
uppsättning . 

.. Supmarine Attacker (Bild 4), ett jaktplan som proYilö~5 

forsta gången 1946, beställdes av amiralitetet huvudsaldJ· 
gen för det nya hangarfartyget Eagle. Planet är elt exempel 
på d~ leverans·svårigheter, som den brittiska flygp lanin· 
dustrm brottas med. Trots att det, som ovan nämnts, pro": 
flögs redan 1946, kunde den första Attacker-divisionen e) 
uppsättas förrän i augusti 1951. Planet har en toppfar t pn 

Bild 2.. Skyraider. 
Den stora rada rdomen under fl ygkropp en framträd er tyd;i3t. 

Bild 4. Superm.arine Attacker. 
Planet är under landning med hjul och bromskrok utfällda. 

940 km / tim samt en beväpning av fyra 20 mm ak:Jn och 
kan också medföra två 450 kg. bomber eller motsvarande 
raketlas t. 

Hawker Sea Ha w k (Bild 5), som liksom. Attacker är ett 
rakvingat reajaktplan, är betydligt snabbare; toppfarten ~i.r 
~ -01 5 km / t im. Serieleveransen av detta plan påbörja des v1d 
arsskiftet 1952- 53. 

813. divisionen har nyligen utrustats med \Vestland '\Vy
Vern (Bild 6), e tt propellerturbindrivet plan ursprungligen 
avse tt som torpedplan. Huruvida planet också kommer atl 
Utnyttj as som sådant är osäkert då man inom brittiska 
flo ttan nu synes överväga att slopa denna anfallsform. Pla
lle ts toppfart ligger omkring 800 km/ lim. 
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Bild 5. Hawker Sea Hawk. 

Bild 6. \Ves tl and \Vyvern. 
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d »Front-Line Squadrons» ingår även 8"l8 Squadron, 

JJl !1
11

5
tad m ed S. 55 helikopters, m en m era cli:irom senare. 

tlr1andra linj ens divisioner ingå r e tt stort a ntal va rierande 

flYgplantyper, avsedda för försöksverksamhet, utbildning 

1 1 1 ~~- de högmodern a flygplan, som utvecklats för m a r in-

raels räkning, märkas Supermarine 508, var s produktion 

fl ~~å!lit »superpriorily», samt de Havilland 110, som beställts 

~ ~e n mindre se r'ie. D et sis tnämnda flygp lane t, vars ena pro

; tyP föro lyckades vid den stora flygutställningen på Farn

b~rough härom året, torde vara ett av världens snabbaste 

fJvgplan. 
-Den bri ttiska flottan har helt accepterat helikoptern som 

en oundgängligen nödvändig beståndsdel av en modern sjö

)llald. 
Den 848. divisionen, beståend e av helikoptrar, har sedan 

januari 1953 vari t stationer ad i Singapore, där den gjort 

stora insatser i d et pågående fälttåget mot terroristiska folk

stammar på Malackahalvön. 
Under den stora översvämningskatastrofen i England och 

Holland u tförde Royal Navy's helikoptrar ett omfattande 

räddningsarbe te. 
Vid spaning efter d en förolyckad e ubåten Affray i april 

1951 visade sig helikoptern i åtskilliga avseenden förena 

flyg .. och fartygsspaningens fördelar. D en kunde snabbare 

än något fartyg utspana s tora områ den, och den kunde nog

grannare än något annat flygplan detaljundersöka vatten

ytan. 
Britterna väntar sig också stora insatser av h elikoptern på 

ubåtsjaktområ det och man har bl a tänkt sig att vid kri g 

för detta ändamå l b asera ett avseväd antal h elikoptrar om

bord på handelsfartyg. 
Vid landstigningsföretag använder m an h elikoptrar för 

a ~.t »hoppa över» s trandförsva r et och give tvi s brukas det an

~andbara .transportredskapel också i h ög grad för sam

andsuppgifter. 
Den s törsta h elikoptertypen f n i F leet Air Arm lwn endast 

~~. 10 passagera re, men avsevärt större helikoptrar är på 

Vag och när dessa k omma i bruk torde flygplantypen ännu 

~ner k omma a tt stärka sin ställning som en omis.tlig länk 
1 kedj an av den moderna sjömaktens stridsmedel. 

Den 'brittisl<ca flygplanindustrin ligger i k onstruk tionshän

seende kansrke främ st i utvecklingen och detta gäller då i 

synnerhe t på flygmotorområdet Man kämpar dock med sto-
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ra svårigh~te l' näl' det gäller att snabbt få fr am d , 
fl~~gp lansener, som den brittiska försvarsmak ten l c .~> l ol·n 
stallt. F. A. A. har här kommit i efterhand eft c1· (] (''l a t hQ, 
l l 

n st·· 
_,;:m~c en R. ~- ~· · :nen dc omoderna flygpl antyper 50111' ;0 \'te 
l viss gra d Inga 1 v~pn et torde nu snabbt ersä ttas av c1n~14 
m_?.derna, varefter .. ave1~. denna del av R. N. ko11 11 11 e1~ 1 og, 
praglas av. d?n el'lcant hoga standard som alltid k ön n et att 
nat den hnthsk a flatlans fö r hand. eck. 

Källor: T h e Navy 9/53, 11 /53 . 

Sveriges Flotta 6/53. 

Looping 10 /53. 

Ander sson, H . G., Kalla k rigets fl yg. 

Ett å r i luften , Flyge t s ~irsbok 195 3. 
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synpunkter på torpedutvecklingen. 

Av Marindirektör T. oDrvlAN. 

I detta teknikens århundrade är man på alla håll och in-
111 alla områ den i full färd med att; tillgodogöra sig och till

fäJ)IPa d~ up~?finningar_ som göras. Van~!gen ~~ro språng _i ut
vecklingen. sallsynta for~te~lser. J? et galler mle bara 1110111 

vapentekmken utan tekmk 1 allmanhet 
Så pass revolutionerande framsteg som uppfinnandel av 

reaktionsdrivna flyg])lan och atombomber höra in te till d e 
a!ldagl'iga företeelserna. Men införandet av nya drivmedel 
fö r torpeder under andra världskriget innehär dock c lt r ä t t 
kraftigt steg framåt i utvecklingen inom torpcdvapnet. 

För alt emellertid komma framåt i det val'dagliga arbetet 
mås te man målmedvetet arbeta på att förbättra och effekti
visera med utgångspunkt från gamla förfaringssätt och me
toder. Ofta kan det ske rutinmässigt men i regel sker det 
med stora ansträngningar, för att man s.kall nå resultat. 

Den kontinuerligt fortgående utvecklingen inom. torped
vapnet arbetar på två skilda vägar: den ena går parallellt 
med teknikens framsteg i allmänhet, den andra sysslar med 
renodlade torpednroblem och den härför nödvändiga speci
ella grundforskninaen . 
. Den a llmänna standardhöjningen inom mekanisk teknolo

gi har naturligtvis också vapentekniken haft nytta av. Det 
~r i synnel'hct utvecklingen Då vissa fronter t ex utvecklingen 
Inom bil-, flygmotor-, ångtekni'k m fl liknande områden, 
s?nl varit särskilt gynnsam för torpedvapnets del. Emellcr
h~ kunna inga genvägar tagas. De landvinningar som gjorts 
pa andra områden måste hearhetas för att kunna tillämpas 
Inom detta vapen. Nya material och konstruktionsmetoder 
~~~ lett till fö1<bättringar t ex inom flygmotortekniken, men 
or att kunna tillämpa detta inom torpedtekniken måste först 
g~Undliga beräkningar, försök och långtids.prov utföras. Ett 
s~?ant arbete kan emellertid ej på förhand beräknas ge po
~hvt .. resu~tat, ef.tersom torpedmaskineriets at:bctsföehållan
y~n ~ro sa speciella och dessutom konstruktivt sett redan 

ledigt ansträngda. Säkerhetsfaktorer, som ge bred margi-
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nal för driftsäkerhet, kunna generellt sett endast tillä 
för sådana detaljer, vilkas bristning eller kollaps ~\~1 11 as 
kunna äventyra den arbetande personalens liv. 'lliJe 

Men inom torpedtekniken finnas, som ovan antytts, Vi 
speciella problem, som helt eller delvis sakna motsvaria~sa 
på ~mdra område1~. O.ät:för l!~åste man bedr~_v a en rch~t 1 ~1 
omfattande grundforsl,;:mng, for att framsteg over huv ud :' t 
get skola kunna vinnas. a. 

Sådana speciella torpedproblem erbjuda exempelvis dc t å 
samarbetande propellrarna, som rotera i motsall ri ktniv, 
mot varandra. Detta är en anordning, som är nödvän dig t~ 
torpeder, men som f. n. inte tillämpas på andra område01 

Vissa probl_em rör,?-nde torpe~lens styrning_ äro även sp ecieN\ 
torpedtekmska. Pa senaste hd har man mom elek tronike

1 
varit sysselsatt med problem, som äro av synnerligen sto~ 
betydelse för torpedvapnet Men torpedproblemen ä ro av så 
pass extraordinär art, att man inte utan vidare k unn at ut'
nyttja forsknin,gsresultatet från andra områden, ut nn har 
varit tvungen att bedriva egna forskningar, spedellt avsedda 
föt· torpedvapnet Likaså bli alla undersökningat· rö ra nde 
s k kemiska drivmedel särpt·äg,lade torpedproblem, även om 
man ibland kan utnyttja en del erfarenhet från robot- ell er 
raketvapnen. 

De resurser, som skapas ,genom teknikens frams teg. måste 
givetvis utnyttjas på bästa sätt. Inom ramen föL' v ad man 
kan framställa, måste man alltså skapa ett vapen som m 
militär synpunkt representerar den bästa tänkbara lösni ngen. 
Denna blir för torpedvapnet en torped, som så snabb t som 
möjligt når sitt mål. Dess sprängladdning bör helst sl<1 i pro· 
portion till målets storlek. Torpeden bör dessutom v ara lätt
skött, driftsäker och helst även billig i framställnin g. Hcdau 
de bär uppräknade kraven, vilka kunna tyckas ganska själv· 
klara, ge emellertid en antydan om att problem ställ ningen 
måste bli relativt invecklad. Torpedekvationen har m8nga 
obekanta. Ekvationen blir än m er komplicerad om mn n tar 
hänsyn till utskjutJ'lingsanorclningarna, där låg vikt, enkel
het i konstruktion och h andh avande bli de viktigaste krave~i 

Kraven p å ökad sprängladdning, fart och distans ha ha 
lill följd, att torp eden tilltagit i storlek under å rens loPP: 
Kalibern har vuxit frå n 38 via 45 till 53 cm och längden ]Hll 

ökat i förh å llande därtill. D e två sistnämnda di arcu etra rnH 
h a liksom genom en intern a tionell överenskommelse fa st~J a~ 
gits fö r sta1~dar?.torped e1.'na, d o v s d:- som äro byggda_ ef t~~ 
syslelllet luft, hransle, vatten, sa att 4~ cm torpeden an \'n nd 
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·t 50m flygtorp ed på grund av sin lägre vikt och 53 cm 
Jlles den som fartygstorped. Längderna variera något i olika 
torP~ . rinei. 
Jlla 1der långa tidsperioder har stot· sekretess vari t rådande 
~16 de olika marinernas utveckling. Denna isolering har 

J;_~· 1•11;å rt lands vidkommande varit ganska kännbar beroen
fo t å de små medel, som stått till vårt förfogande. Vad dc 
de_ ~odynamiska frågeställningarna och principlösningarna 
te t;räffa h a de dock varit kända och bearbetats på ungefär 
bennna sätt i vårt land som inom andra mariner. Problem
~-asnin O"arn a och den konstruktiva utformningen på olika h åll 
0
v de i toq)ederna ingående detalj erna ha trots den rådan

de sekretessen principiellt sett blivit likartade. Olikheterna 
bero m es t p å konstruktörernas olikartade begåvningar och 
smak och på de industriella resurser, som stått till landets 
(marinen s) förfogande för produktens slutliga framställ-
ning. 

Som en följd av denna »standardisering» komma även tor
pedern a~ presta~~da inom oli_ka m~rin~_r a~t variera inom r e
la tivt tranga granser. Det v1sar s1g namllgen, att den ovan 
antydd a torpedekvationen för en viss diameter i stort sett 
endast har en lämplig lösning, d v s ett passande storleks
förhålla nde mellan de ingående faktorerna. I praktiken be
tyder d etta, alt man får fram ett visst lämpligt värde p å 
sprängladdningens vikt, ett visst värde på luftkärlsvikte:1 , 
ett viss t värd e på maskineffekten o s v. En ökning av vikten 
på laddningen måste sålunda ske på be-kostnad av torpedens 
fart eller distans. Det lämpligaste förh å llandet mellan d e 
mgående storhelerna blir en kompromiss mellan militära 
önskemål och teknikens möjligheter. 

Av det hittills sagda framgår, att utvecklingslinj en åtmins
t?ne för den äldre standardtorpedens vidkommande har v a
l'!~ kontinuerlig. Trots att de skapande krafterna inom d e 
ohka marinerna i stort sett arbetat var föL' sig ha torp eclel·-
11~ konstruktivt sett blivit så pass likartat utformade på olika 
h~~l , att m an kan tal a om. standardisering i vidsträckt b e
IUarkelse. Tidigare har också framhållits, all införandet av 
11Ya drivmedel medför ett visst språng i utvecklingen. Detta, 
801ll i och för sig är av oerhört stor betyd else för torpedvap
l~et, inn ebär nu,' att faktorerna i torpedekvationerna bli för
~~drade och att den lämpliga lösningen av ekvationen där-
0~' kommer att bli en ann an än tidigare ell er med andra 
0 ~'d , att en torn ed konstruerad efte1: d c nya riktlinjerna 
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skulle få en helt annan utformning än den äldre sta nd 
torpeden. Ut·(j, 

Det f inns emell er tid även andra ekvationen in n.' 
fak to rer, som förändrats d e senare åren. Genom öv~':c~1d ~ 
ti.lllätt flotta - det. är en fö~etc~lse inte ba~:a inom Yå ~·gran 
rm utan tendenser 1 denna nktnmg kunna aven skön j 1:a
om stormaktsmarineru,;:~. - kommer jämvikten i torpa\ 1il

vati.oncn alt. rub~as. Tidiga:·e har antytt~ , att torp~~ ek, 
sprangladdnmg bor ha en v1kt, som star 1 proportion ens 
målets stod el;:, Om uppgiften blir att bekämpa en löt t fl lJ I] 

kan detta medge .~n ~11inskning av ladd ningsviktcn , sonl io~:; 
lur m edger en okmng av andra faktorer, t ex fa rt 

0 
'· 

distans. ch 

Dc: ~~· inte uteslutet, att . ~n å tergång .. til~ en mindre dia
mcter for fartygstorped en ar en god losnmg. En 1·ä tt st . 
v~nst uppst~ r .iu också därigenom , att utskjutn i ngsa n~r~~ 
nmgarnas vild och utrymme minska. 

Litterat u r. 

Eirik Hornborg: »HÅRDA BUD», Schildts för

lag, Helsingfors. 

Forfattaren Eirik Hornborg har i en ny bok återigen valt ett historiskt 

otiv. Hornborgs historiska sakkunskap borgar för att också denna bok 

~~säväl person- som miljöteckning är historiskt riktig. 

Denna gång har Hornborg valt att för lägga sin skildring till stora ofre

den som så hårt prövade Sverige-Finland . När ryssarna under stora 

ofreden trängde in i Finland flyttade Andreas Castellius och hans fader 

50111 
var kyrkoh erde i en finl ändsk landsförsamling över till Stockholm. 

När den militära ledningen så planlägger en partigängarexpedition till 

det av ryssarna be·satta området i Finland just i de trakter där Andreas 

cas tellius är uppväxt kanuner man att tänka på att den unge mann;en 

kan vara mycket användbar i sammanhanget. När man efter oerhörda 

strapatser och äventyr tagit sig övet' havet till Finland oclt Andreas 

Castellius är uppväxt kommer man att tänka på att den unge mannen 

installerat en inhemsk medlöpare i faderns ämbete. Castellius uppgift 

blir att nästla sig in hos den nya kyrkoherden för att få del av dennies 

kunskaper om ryssarna. Det hela visar sig inte vara alltför svårt då 

den nye kyrkoherden i verkligheten befinnes vara en mycket uppoffran

de man som villigt bispringer Casteliius. 

Det hela blir upptakten till en lång rad dramatiska sammanstötningar 

och intermesson nmllan rYssarna och den svenska partigängaravdelningen. 

l dessa skärmytslingar stupar både partigängarchefen och kyrkoherden -

som m.an trott vara en förrädare - för ryska kulor. Castellius - som 

nu blivit avdelnin gens chef - lyckas efter många äventyr och strapatser 

föra expeditionen åter till Sverige. Den militära ledningen i stockhalm 

fick därmed und errättelser från Finland, ryssarna där oroades och den 

lojala landsbefolkningen fick nytt mod under ryssarnas övergrepp. 

Vad so-m är ägnat att förvåna i ett sammanhang som detta är att histo, 

lieskildringar av ~3verige-Finlands hå rda kamp för sitt fortbestånd uri

der århundrad en nästan uteslutande numera skildras av finländska -

b~de svenska och finska - författare. Man frågar sig om inte detta är 

~tt svaghetstecken. Det folk som glömt den historiska grunden för sitt 

.. estånd har förlorat något väS\entligt som knappast kan ersä ttas. Finland 

ar en ung nation och tydligen, väl medveten om detta förhållande. 

K. R. Perhusen. 

28 
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Behandlingssteder for i<jpnnssykd ommer i 
dens havnebyer, Fritzes Kungl. H oYho]·] "er. 

' 1a11d Stockholm. e), 

Den så kallade Brysselkonventionen av 1924 innebar att de förctr 
slutande makterna förbundo sig att i sina viktigaste hamnar upprätta agg, 

driva modernt utrustade behandlingsställen för veneriskt sjuka c1:1· 1
. och 

' SJQ. folk utan hänsyn till nationalitelt skulle, mottagas. 
Vidare bestämdes i konventionen att varje sjuk skulle fö rs es 

lll e~! e 
kontrollbok märkt endast med ett nummer, vilken bok han personli n 
skulle förvara, och där vedm·börande läkare i tur och ordning skulle gen 
teckna diagnos, behandling och vidare föreskr ifter. "n· 

World Health Organisation har sedermera utgivit en publil>:ation be. 
nämnd »International list of Veneral-disease treatement centres at Ports» 

På grundval av denna skrift har man i Norge utarbetat en förtecknin~ 
kallad »Behandlingssteder for kj~nnssykdommer i verdens llavnebyer: 
Förteckningen är givetvis avsedd att tjäna handelsflottan. Det kan elllel: 
lertid vara av värde att läkarna på flottans långresefartyg h a till~ang ti ll 

förteckningen, som medgiver hastig och god orientering i fa ll där far. 
tygsläkaren anser sig behöva samråda med 'specialistkollega i hamn eller 
tillgång till resurserna på en specia lklinik. Det är därför önskvärt, :1tt 
förteckningen medföres å långrese.fartygen i det lilla medicinska biblio· 
tek, som stä11es till fartygsläkarens förfogande. 

N. Mo la nder. 

Vore torpedobaade gennem 75 aar 
av Kommendörkaptajn R. Steen Steensen. 

Med anledning av att 75 år förflutit, sedan den första danska torped· 
båtsavdelningen rustades, har det år 1951 instiftade Mari ne historisk 
Selskab i Danmark utgivit sin andra bok betitlad Vore torpedob aa de gen· 
nem 75 a:ar. Författare är kommendörka.pten S. Steensen, som h ar lyckats 
åstadkomma en mycket intressant och lättläst bok om landets to rpedbi· 
tar S. börjar med att göra en översikt över torpede-rna och des sas utvecl· 
ling och kommer sedan in på själva fartygen. Man får därvid eu nwcke\ 
god bild över torpedbåtarnas utveckling samt hur beroende utveckl ingen 
är av det internationella läget. Boken (100' ,s: .) är försedd m ed ett rik· 
haltigt bildmaterial, vilket underlättar läsandet. I slutet finn es ett par 
tabeUer, där man klart och lättfattligt kan följa de ibland rä tt inveck· 
lade namn- och nummerskiftena på torpedbåtarna. Boke-n kan r eko!11lllen· 
deras till alla, som äro intresserade av den danska marinen och envn· 
neriigen dflss torpedbåtsvapen. 




