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Utdrag ur årsberättelse
. ··farf för år 1953 .

navigation och

Sj 0

Av

Kommendörk apten

H. C:son

UGGLA.

Navigat ion .

Denn a veten skapsgren uppvisar för 1953 icke n å gra sä rskilt a nm ärkningsvä rda nyheter utan utveckling en synes h a
förts vidar e ut i tidigare kända banor.
De celesta nauiqerinq sm etoderna ha vunnit i snabbhet geBom e tt vidgat utny ttj ande av de amerikans ka höjd- och
asimuttab ellerna H. O. 214. Vid användand et av detta tabel1lverk är interpoleri n g onödig vi d praktisk navigering .
För svensk t vidkomma nde kan observeras , att ett a nn al
mindr e omfatt a nd e amer ikanskt tabellverk är medtaget i
»Svensk Sjöfartska lender (med Nautisk Alm anack) 1954>>.
Bland d e terresta navigering smetoderna får radionavig eringen en alltmer vidgad användning . Metoderna hädör
~
äro välkänd a .
Det amerikans ka LORAN-sy stem et har få tt n ya »k edj or»
av sta tion e r utbyggda, vi lka den 1/ 1 1953 uppgingo till sumn.~ a 49, varav dc fl esta inom USA. Systemets approxima tiva
lackning und er dager, uppskatlad till 800 dist.-min. fr ån
s t~ti on ern a, framgår av bifogad e karta (bild l). Under
Ulorke r ök as 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 LOAN-systeme t f n d e viktigaste delarna av Stilla I-lave t,
bi a d c k orea nsk a f arva ttn en, samt Nord-Atlan ten. Den 30/G
1953 utn yttjad es systemet ombord p å 319 komm ersiella flygP_Ian och 54;3 h a nd elsfart yg och bland dessa av e tt fartyg
ltllhörand e Red. AB Nordstie man och två farty g tillhörand e
~Venska Amerika Linien. Härutöver h ~ r sed e rmera d e n nyYggd a »Kungsho lm » äv en fått LORAN .
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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 ortsbestämnin g på även mycket vida farvatt en, e x ~ 1 eter
vis vid dirigering av sjöfart eller anfallsop erationct 11De].
denna, vid minutläggnin g nattetid från såväl fl ygpla n 111 0t
fartyg inom eller utanför fientligt farvatten.
so111
Aven D ecca-kedjorna s täckningsomr åde har u n de t .o
vidgals genom tillkomsten av den franska kedjan. D<'l lo~l'~t
täckningsomr ådet framgår av bifogade karta (bild 2). a a
För fullständighe tens skull bifogas jämväl en karta (bild )
ö"Yer C~nsol-systemets .. täckningsomr :åde, va_rav ä ven fra 3_
gar stahonspar, som bor observeras mom olika 01nr a den r·111
att man skall få den säkraste ortbestämnin gen.
or
Genon1 beslut av den internationel la Teleunionen hålle
man sedan juli månad 1953 på med en genomgrip mHlc om:
läggning av det europeiska sjöradiofyrnä tet. Enligt Ufs nr
11 / 53 innefattar de viktigaste ändringarna bl a en förskjut.
·ni ng av det utnyttja de frekvensband et samt en t.tan da rdise.
ring av radiofyrsigna lens uppbyggnad av igenkänni ngssignal
och pejlstreck inom olika europeiska länder. Därjäm te ha
i norra Europa de största radiofyrarna som regel sammanförts i grupper omfattande sex radiofyrar, var och en med en
sändningstid uneler tjocka av en minut var sjätte m in ut.
Sändningsföl jden 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 d iofyrar
äro på liknande sätt grupperade tre och tre eller t" å och
· två eller (i enstaka fall) icke grupperad e ; de sistnäm nda Ju
under tjocka kontinuerlig sändning.
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Metoderna för navigering till SJOSS och i luften i1 r o aY
naturliga skäl i högsta grad internationell t gcmen sammR.
vilket även gäller världen på andra sidan järnridå n. pet
kan möjligen vara av intresse att konstatera dett a 1 btfo·
gade utdrag (bil. ·1) ur en artikel i »Krasna ja Svezd a». Ar·
tikeln har författats av navigeringsof ficeren på k r yssare;!
Sverdlov och synes hänföra sig till fartygets resa till oct
från England sommaren 1953. Artikeln är avsedd f ör.. de:l
breda publiken, vilket delvis förklarar framställnin g ·satte ·
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Bild 2.

De europeiska Decca-kedjornas täcknings områ de .

Gyrosynkom passen.

På små, lättrörliga fartyg såsom motortorpedbåtar ha förelegat stora svårigheter att ordna en tillfredsställande
kompass .
..Den vanliga magnetkompassen har nämligen haft otillracklig riktkraft, särskilt vid uppst ällning i styrhytten. D en
~1 ar ej h eller kunnat anslutas till radar, varigenom denna
1
C~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 överföl~ngs~stem , varav marinförvaltning en anskaffat olika antgg~ll1gar för kryssarna och för Vb 57, m en dessa ha beunlllts alltför skrymmande för mtb-bruk.
dben vanliga gyrokompass en å andra sidan är för tung och
Yl'bar fö r användning på så små fartyg som mtb.
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ed anledning härav har Sperry för rnarint bruk modi, ~~ t en gyrosynkroniserad magnetkompass, som ursprungf!e1a1 b)'ggts för installation i flygplan. Denna kompass, som
o
•
•
·1dn1ng
·
]J"oelämnes »Gyrosyn-lwmpass» , f ar
s1n
1nn
genont
~c;:drnagnetisok ,infl~ens och avvik.er ~ölj.aktligen fr å n. n<?rclJ ~ , 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 a go:tiska in~lu ens en) i ~m ehåll e~· ett ~.~1 tal l edni~: gssp olat:: i
~j]ka det .:1ordm ~gnehsk a h~~1son~a lf a~tet uppvad~?r sp~.n
ningar. Harav foranledd str om (an dnngar av slrom ) for·tärkes och verkar genom a lt passera andra vid gyrot b efi ntliga spolar, så att gyr ot blir norcl sökancle. Genom k?mbinationen n ted magr~ e tkomp assen 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 styrplatser, n avigeringsplatser och ev även inom stridsledningen.
Det blir h ä ri genom möjl igt att placera detektorn på ur magnetisk syn punk t mest fördelaktiga plats ombord. På träbåtar har d et enligt u ppgift från Sp erry visat sig bäst alt
placera detektorn under d äck på omkring en tredjedel av
fartygets lä ngel förifr ån räk nat, under det att i stålbåtar d et
kan vara lä m pligt att p lacera detektorn t o m i masttoppen
(detektorns vik t i:ir endast lj~ kg). Repeterkompasserna äro
av marint standardu tförande.
Gyrosy nkompassen har prövats på såväl norska som svenska mtb m ed gott resultat. Spen-y uppger, att exempelvis vid
20 knops fart och med 25 ° roder avviker kompassen icke
mera ä n 1 o. :Maximideviationen vid de tidigare proven uppges ha uppgått till 21/~ o.
Av bifogade bilder, som ställts till förf ogande av Spenys
r~pres e n tant i Sverige, AB AGA-Graham, framgår dels anlaggningen, schematiskt uppbvggd (b ild 4), dels den magnetisk a hu vudkompassen (bild 5).
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Bild 3, Consol stationer,
Karta utv isande vilket stati onspar, som bör observeras, för att m an sl\~Jl
få den säkraste ortsbestämningen , Inom vita områden: intet Jä mPJigt
stationspar,

Sjöfart.
Handelsfl ottan s förä nd r i 11 g ar.

I för egående årsberi:ittelse återgavs statistik över:
~ svenska handelsflo tt ans bestån d 1952,
~ förä ndringar i för d elningen av ton naget pö. olika slag av
fa rtyg u n d er perio d en 1934.- 1952 samt
--- han delsflo tt ans använ dning i olika slag av sjöfartsverksamh et
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Bild 5.

knapp lor missvlsn•ng
lnmill nlngsknapp for autopilot
Löpare fcir kurs som sattes
Missvisningsskala
lnstalln1ngs- och kolltrcllmarke vid synkron!Setlng

Gyrosynkompass ens magnetiska huyuclkomp ass.
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Vid en granskn ing av Komme rskolleg ii uppgifte r Olll 1
delsflot tans förändr ingar under 1953 f inner man, atl i f~a.11gående årsberät telse a ngivn a tendens er i de statistis ka lt l e,
gifterna i stort sett alltjämt gälla, Sålunda
Pp,
minskad e a ntalet ångfarty g fr å n 506 till 47"1;
en minskn ing med 29,000 hrt
ökade a ntalet motorfa rtyg från 752 till 786;
'
en ökning med 22-LOOO h rt
'
minskad e antalet motorse glare fr å n 624 till 603;
en minskni ng med 3.000 br t.
Un d e r året minskad es alltså antalet farty g totalt scf.l lllel]
19 men ökades bruttoto nnaget d et oaktat nlCd 193.000 h rt.
Totalt bestod vår handels flotta den 31/ 12 1953 av 1. 8\\:~ fartyg om 2.66f,.824 ton,
A. v ton n ageökni ngen under 1953 kom 65 % eDer 12G.OOO
brt på tankton naget. Hela tankfl ottan up pgick dä rm ed Yid
19;)3 års slut till 718.000 brt och utgj ord e c :a 27 '7a ay hela
handels flo ttan (1937 var motsvar ande siffra 9 %) .
Genom det stora tillskott et a v nybyggt tonnage och genom att det avförd a tonn aget till slörr e delen bes talt ay
~ild re fnrcyg har den svenska hande1s flottan som helhet
un·
der 1033 ytterliga re modern isera ts och därmed i t ekni skt fl\'·
seende 'unnit i konkun enskraf t.

Den 30 septemb er överlog Svenska Amerik ali11ien si t, n ~·a
»flaggsk epp » motorfa rtyget »Kungsh olm» (c :a 22.000 brl )
(bild 6). Då detta fartyg varit ingåend e b esk r iv et i fack·
pressen , skall här endas t beträffa n de den n aviga tori ska ul·
r ustni ngen n~1mnas, att fartyg et är utrustat med en fö rn äm·
lig nautisk instrum entering , bl a, som föru t omnäm nts, med
LOHAN och två radarap parater , en med 3 och en m lll .1.0
cm vågläng d. Styrning ka'1 sl;:e p å tr e säll, nämlige n for
han d med telemot orsystem et samt för hand elle r p å nul?i
malisk v~ig med elst gyropilo ten. Den senare erh :"tlle r ''!c
au lom a ti sk s lyrn in g sina i m pulser föt· k orrekt styrn ing fl'H 11
fartyget s moderg yro och påverk ar med elst elektri sk iiYc r·
fö rin g styrmas kin och roder. Moderg yrot kontroll erar tiYC il

Bild 6.

Svenska Amerikal injens nya passagera refartyg »Kun gsholnn .

repeter kompas ser för styrning , optisk a pejlinga r, ra diop ejl
samt kursskr ivning.
I sam b and med tillkoms ten av »Kungsh olm» överflyt tades
passagera refartyg el »Gripsh olm » und er lysk fl agg.

Ha ndelsf lottans sysselsätt ning och lönsamhe t.

Allmänt sett har sjöfarts näringe n u nder 1953 fått vid ~zän
nas m in sk ade fraktint äkter och ökad e omkos tn a der , VJ lk el
resultera t i minskad lönsa mhet och även i upplägg nin g av
fartyg. Vad särskilt det m indre och m edelslm a tonnage l beträffar h a r dess verksam het h aft all brottas med allvarlig a
oeh väx ande svårighe ter, vilka i det följ a nd e b ellandla s
sarsk il t.
. Förhålla ndet inom sjöfarts näringe n är ofta d et, att det
s k lin]· etonnag et vad beträffa r löns amhe ten följ er en mera
ltl ' ..
.
.
l o
1 J
1 Janm ad ekonom isk kurva och ej S·å snabbt oc_l_1 1~ r t c ra)las av en inträd a nd e kris (och vice versa). oknmge n av
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fraktintäkterna från 1950 till 1951 var sålunda »endu .1
38 7o för fartyg i linjefart mot 122 % ( !) för fart yg i k~11))
•
traktfart och 53 7o för fartyg i trampfart.
A v nationalekonomis kt och militärt intresse är al t aru 1
s~·W, ~mr. den sv_enska ohandelsfloottm~s fraktintäkter fii~d~~ ~
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 Km nn1ei's.
kollegium. I storleksordning fördela sig bruttoinkomsterna
1951 påföljande fralikområden (inom parenles angi Ycs det
sysselsatta bruttotonnaget i lusental ton).

•1 förd ch.Jde på olika slag av verksamhet. (Inom pare nt es
J9~jves d et sysselsatta bruttotonnaget i tusental ton).

n!l~

---

'Trnfikol~J råden

r,injefart

Tra mPfart

'j'anldart
J(ontraktsfart
;~JaJ!11fart

Bruttointäkter
milj. kronor
847
396
13 8
104

.. .. ... " ....... '1___7_1_

939)
528)
462.)
142)

183)

1.556 (2.255 )

Bruttointäkter
milj. k ronor

Trafikområden

( 61.15)
( 21 )
( fl
G ( 4.6 J
2,G ( :?.1 l
1.3 ( l \ J

56
23
11

·l

1.5.JG (2.2.:>5)

C4
25,5
9
7
4.6
100

( 42 )
( 23 )
( 20 ,5)
( 6,3)
( s )
(100

)

~--------

·l

868 (1.384)
Oceanfart ....... . . .. .. .. ......
355 ( 474)
\
.........
No rdsjöfart . .
17 13 ( 205)
Annan europeisk fart . ..... ... .
96 ( 103)
östeJ~sjöfart . ..... . .. .. . ...... .
48)
41 (
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Kustrart
Inre fart ..
41)
". " " . " " .... , _ _2_0_ (

%

-

-
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-

(lO D

Tabellen visar hl a att oceanfarten dominerar, clt i och
för sig för våra förhållanden Inärkligt förhålland e.
»A nnan 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 återuppbyggnads arbetet 1 \ ast·
curopa.
Intäkterna i kustfart och inre fart ha relativt se tt gått
tillbaka, en utveckling, som länge pågått.
Om man sammanslår oceanfart och »a nnan 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 sannnanlagd a fra k i
intäkterna på fm·tya, som huvudsakligen voro syssel sa lta .
trafik på dessa områden. Förskjutningen mot fjärrtra fik ]Jnl
,
varit tydlig under senare år.
1 !~~r
.:
c
följan~l
med
Ovanstående tabell hör kompletteras
ställning, som utvisar svenska handelsflottans brullom lak

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 linjefarten spelar oceanfarten en dominerande roll; 72 7o av heJa frakti ntäkten för fartyg i linj efart hänförde sig 1931 till
oceanfart.
Av oceanlinjefartens bruttointäk ter år 1951, 609 milj . kronor, intjänades icke mindre än 382 milj. kronor eller 63 '/~'
i lrafik mellan främmande länder. Totalbeloppet för intäkterna av trafik mellan främmande länder - avseende all
slugs trafik, linje- och trampfa rt men i olika geografisk f a 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 länd er nulllera äga för vår handelsflotta.
En utveckling, där en a:1lt större del av den svenska hand~lsflottan (jf'r de analoga förhålland ena i N orr;e) sysscl;a~t~~- långt borta /rån Sveri9e, har givitvis en klar politisk,
1Hhtar och nationalekonomzs k betudelse.

Kri s f"
or mindre och medelstort tonnage.

sliken visar, som förut
111111~jäfartsstatimedelstora
tonnaget i vår
dre och

framhållits, att det
land f n genomlever
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en

kri ~,

vilken

~ er o r

av flera

s a m ver_~'- and e

omslän <lighc te.

~- - förl~ a ll a nd c hll k 01:lmrrer a nd c ut~_and sk a fa rtyg O<: h ti)·

Ja rnva gs- och la nd svagstrm~sport cr ar d et~ sv ~nska l1l int] l'l
och m ed elstora ton n agets dnftsk ostn a d er f or h oga. D Pt ta 1. ~
sultcr ar uti för säljni ng till utl a n det, n ed sk ro tn ing oth
. '.Qr u\) j)e.C1·
a n de tonnage
bliven ersä ttnin !!sbv!!g
~
'
' ' - '" nacl för ifrågavar
oc h dä rm ed till en viss ned r u s tn i ng av d en sjögåend e t1·a ns
·
po r tappara len u tefter våra ku ster.
n
si
e'[
Xationalekon omiskt har d et angivn a förhå lland
olägenheter, vilka dock tydligen ej tillmätas avgöra nde be:
tydclsc av de bestämmande instanserna. Yad sämre iir, den
alltme r minskade transportkapaciteten kan medför a allYar.
liga olägenheter i händelse av atl vårt land indrages i kt-ig.
Skullc så ske, uppslår nämligen ett vidgat transp or tbe hov
tiH sjöss utefler våra kuster, som då möjligen ej ka n li l!g0.
såsom troligt äc~.· - utländskt tonnag l' d:1 ej
do~es, dä rest kommer a tt stå till förfogande. Detta vidgade transpo rlb.: hov
föran ledes av krav på omflyttning av trupp er och krigsmateriel, evakuering av civilbefolkning, undanförsel av ;·ii rnödenheter från hotade områden, samtidigt som l a ndtranspo rta pparaturen genom flyganfall och kanske sabo tage ul,,ätte~
för svåra störningar och kanske avbrott. Man k an d isk ulen
kustsjöfa rt ens sårbarhet eller t o m om det är möjligt nl t ge·
nomföra kustsjöfart utefter vissa öppna och utsatta l· ust·
sträckor i händels e av krig, men om hcräkningar nn och
kri~Jserfarenheterna från utland e t visa, att e tt land som v~nl
ej ~nbart kan förlita sig på landkommunika tione r i ];rig
för nödv ä 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 tvin sot.
Dctla under 1953 i pressen mycke t omskrivna för hå lla n_de
har i skild a sammo.nhang upprep a d e gånger påtalats a\' s]O·
fa rt ens organisation er. 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:indr e och m~d c:l:~lo:·::
handelstonnaget, vangenom ett handlmgsprogram 1 f t ,1~· 1
bör kunna motses. Till att börja med ha d essa sakk un n,1 g'~
begärt att Kommerskollegium skall utföra en statisti sk-C 1'~.1
nomisk undersökning angående de grenar av sjöfart sll' •
ringen, som arbeta med berörda slag av fartyg; des sa npl:.
.u<'\ till c :a 50 fartvg· i storleksklassen 100- 500 brt, c :a ()0 tne
1r
- •
o
501- 2.000 hr t och c :a 180 motorseg u ·
tyg i s torl eksklassen

li t

Bild 7.

s ta ts isbrytaren »Thule» .

Sjöfarten och isf ör h ål lan d ena 1952/ 53 .

I sin redogörels e för isbry tarv e rksamh eter;. 1952/ 53 fr amhåller staten s isbry ta rdir ektör, att issvå righe ter för sjöfa rten för ekomma i Bott envik en, i Bottenhav e t och Alandsl wv
mer än un der norm a la vintrar samt vid n o rra Öst e rsj ö ns
kustland , i Kalmarsund och p å Go tland . Und e r en kor t p eriod i börj an a v f ebru a ri 1953 h a d e man å ve n minch·e issvåt·ighe te r i Öresund och F a lste rb okan alcn, va rjämt e d el
i hanm ar oc h farl ed er norr om Göteborg fa nns för fisk et
och det m indr e tonn age t hinders a m is . Mäl a ren och \' ä ncrn
voro lik aled es tid vis b esvärad e av onorm a la issvå ri gh eter.
Den tidiga re m a r svå ren medförd e d ock islossning i h a m nar
0
~h farl ed e r en h al v m å nad för e n ormal tid. Utfö rsel sjövagen av sto ra k van tit eter vä rd efullt exportgo d s liksonl även
en betyd a nd e import a v fasta och flvtancl c brä nsle n k unde
~rots issvåri&Jhetern a genomför as ta cl( vare d c bå d a statsisrytam as n{~dv erk a n :
Erfarenh eterna f rå n d c se nas te å rens isbrY lningar visa.
~tt det ick e är tillfyll~st ~l c t~ end ast tre s t a tli ~.a h_~vsis_b ry
iare, va rav Alle, som a r f a rd1 gbyggd r ed a n 192o, bor sta llas
J·eserv. Simil e isbry tn in g b eh övas i Öresu nd oc h på Yäst-
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kusten samtidigt som. på Norrlandskusten kräv es 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 tn ämnda havsisbrytare avses bli':a av un~efä r snnnn,
storlek som Ymer men m ed betydligt kraftigar e d iesel~
elektriskt maskineri och dessutom förseeld m ed f y ra Pro.
pellrar, två för och två akter. Fartyget beräknas k osta c·
.a
30 m i·1·J. lzronor.
Minrisken kvarstår.

Oaktat snart nio å r förflutit seelan krigsslute t vis a en del
minsprängningar på senare tid, att minrisken alltjäm t kvarstår. Enli gt uppgift i Nautisk Tidskrift drabbades sal nnda
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 områden, som angivits som minfar liga. Även i frifö rk larade
områden och minsvepta rännor finnes alltjämt en viss ehuru avlägsen - risk, eftersom det inte är alldeles ut cslu·
tet, att ens laka minor kunnat undgå att utlösas vid dc använda svepmetoderna.
· Chej'en j'ör marinen har därj'ör tillråU sjöj'arten all fo rl·
tarande strikt hålla sig till de minsvepta lede rna och all
gärna inom nyliqen friförklarade områden forttaran d e hålla
sig till de törulvarande lederna. Därjämte bör man a lltjämt
vidtaga erforderliga åtgärder j'ör avmagnetisering av j'arlY·
gen och tortlöpande kontrollera denna.
Våra hamnar.

Den förut påtalade tend ensen till ökade svårigh eter fÖl:
vårt mindre och medelstora tonnage har även kons ekvcnsel
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-

1 \ o· (1952 med c:a 9 % enligt en uppgift av Dr Enebara i
11.~ 'fn·. Svensk
Flagg). Man har dock konstaterat, a tt ä'~en
;;ii 5 det _gäller mass~edstransport_er hm: d e!1_na på sina h å 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 förskjutning av trafi!cen n:ot storhamnarna_ (~juphanmarna). Detta
anses b ero pa att fartygen genomsmtthgt bliva större, vilket
av de skärpta b es tämm elserna anaåendc
.
torde förorsakas
fartygsbemannmgen och elen därav betingade rationaliseringen av sjöfartsnäringen, som bl a medför krav på effektiva lossnings- och lastningsanordningar i hamnarna.
Und er de många krigs- och efterkrigsåren har i hamnarna
ackumul er ats ett utbyggnads- och nyanskaffningshehov jämväl för rationalisering av hamnröreJsen, vilket hållits tillbaka ge nom restriktioner vad b eträffae byggnadstillstånd.
Det är främ st de största hamnarna, som ännu haft möjlighe t att verkställa större nybyggnadsarbeten, men i ålsl-ölliga medelstora och mindre hamnar finnes byggnadspro j eld,
som vänt a p å att bliva utförda. Då det gäller den tekniska
utrustningen i hamnarna, har en b etydande ökning ägt rum,
icke m inst i de mindre hamnarna. nationaliseringsarbetet i
hamnarn a fortsätter, varvid bl a Svenska Hamnförbundet
bi träder med tekniska och ekonomiska utredningar.
~

Sjöräddn i ngstjänsten.

l forn a ticler fanns ingen särskild sjöräddningstjänst ordnad,_ 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 samal'bete har även förts utanför de nationella gränserna och
nn_derlä tt ats .g enom internationella överenskommelser. Åts1~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 d enna riktning ha
&lorts. i Moskva.
alt s':~r~~e S\:arade Kungl. Lotsverket före 1907 officiellt föl'
d »SJoradclnmg». Utefter hela vår långa kust fanns då enaast 15 -räddningsstationer, vilka voro utrustade med raketl Parater eller roddbåtar, en båttyp, som karaktäriserade
e statli ga stationerna ända fram till 1936, då Lotsverkets
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TCibell utvisande sjöräddning sstQti

~

Antal
rtill!h1le

station

Stafsinge (raketappa rat) . .... . .. .. ... .. .
Galt a bäck (»Axel Broströn-;»)

( r a k etap pa r at)
Båtfjorden (»Gunnar Carlswn») ....... .
.. . ..... . . ..... .
Hoburg (»Bror U lrich»)
Grönhögen (»Drottning 'fictori a>>) . . . . .. . .
Fågelsundet (moto r livhåt) .... .. ....... .
Bönan (»Louis d e Geer d. ä.») .. .. . . . .. .
Singö (»Singö ») ................ ....... .
Gol ska Sandön (till Lotsverket 1/ 7 1951)
Björnnabben (rake tapp arat ) . .. ..... ... .
Rör ö (» vVilh. R. Lundgren ») . .......... .
Simpnäs (ra ketapp a rat)
Kär i ng ön (»Justu s A. vValler») .. . ... . . . .
Kivik (raketapparat) ........... . .. .. . . . .
Enskär (indr agen 1945 ) ... . . ... . .. ... ... .
örskär (»K. A. W a llenberg») ........... .
Stora Karlsö (till lotsverket 1/7 1951 ) ..
Falkenberg (»Adolf Bratt») ... . .. .. ..... .
.. .. . .. .
Torekov (»Bernhard Inge!s son»)
Skärsände (motorli vbåt) ....... . ... . ... .
Huvudskär (»Hel ge Ax: so n JohnsOJn )
........ .... ..... .
Herrvik (motorlivbå t)
Holmön (»A. E . Appelberg») ...... . . . . . .
ö rö (»Martina Lund g ren ») . . ... .. . . . . .. .
Kåseberga (mo torlivb åt) ........ . .. ... . .
Kå,llandsö (>.'Max S iewer t ») ... . . . . . .. . . . .
Sunds.v all (raketapparat)
Stocka (»Hjalmar B ranting») ........... .
Hjortens. Udde (raketappar at) ..... . . . . .
Ramsö (»Hugo Hammar») . .. .... . ... . . .
Hö•·viken (»Dan B ros tröm »)
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första motorlivbåt anskaffades. För a tt intensifi era l'"
ningsväsendet bildades 1907 efter initialiv av Sveriges <ldQ,
männa Sjöfartsförening »Svenska Sällskapet för Hä clch·~l].
af skeppsbrutne» eller det s k »Sjöräddningssälh kap11ng
Genom generositet hos sjöfartsnäringen och den sto ra 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 Rederiaktiebolage t Transatl a n.t!~· 19~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 Sjöräddningssälls kapet 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 Sa n d.<~ n och
Stora Karlso. S]oraddnmgssalls kapet har f n 30 sjorädd.
ningss.tationer, av vilka 6 äro patrullerande räddn ingskrvs.
sare, 16 motorräddningsb åtar och 8 raketappara tcr. För
drift, underhåll och modernisering av dessa stati one r erfordras årligen mellan 400.000 och 500.000 kronor . Bild 8
visar Sjöräddningssälls kapets senaste tillskott, rad ar utrusta.
de räddningskryssar en »K. A. \Vallenberg», station erad Yid
örs kär.
Tabellen på sid 338- 339 utvisar sjöräddningssta tioner nas
verksamhet 1906--1952.
Genom infogandet av ytterligare intressenter i sjö rädd·
ningsorganisation en har emellertid verksamheten nume ra än
mer effel<:tiviserats (jfr bifogade schematiska bild - h ilcl 9).
Begäran om hjälp förmedlas härvid av vederbörlig kustra· Bild 8. Sjöräddningssällskape ts räddningskryssare »K. A . vVallenberp .
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· t~'dels e sk all här i sammandrag återgivas de viktigaste ändhus, envar med sina resurser. överenskommelse r om dyJJl;l nngarn a jämförda med hittills gällande regler - ej omsamarbete äro f n regionalt uppgjorda, men samordn an de be· namn da regler ä ro i huvudsak oförändrade.
stämmelser rörande kustradiostatione rnas deltagand e ha ut·
färdats av Kungl. Telegrafstyrelsen samt beträffan de an·
lanternor oc h dagsignaler.
svarsfördelningen inom marinen av chefen för mari nen.
Toppl a n ternor. Den aktra topplanternan har blivit oblif~torisk för fartyg med en längd :'lv 1?0 fot el_~er mera. I
Regelementariska bestämmelser m m.
aga om topplanternornas placermg aro bestammelserna
I föregående årsberättelse redogjorde föredragan d en bl ~
~;n
höj den över relingen oförändrade; det horisontella avför de 1948 antagna nya internationella sjövägsreglerna, s~Jl
~
ån
det mellan Ianternorna har fastställts till minst 45 fot.
trädde i kraft den l januari 1954. På .grund av fr ågans e
0
llPlanterna för maskindrivet fartyg av mindre än 40 tons
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da<Jen visa, förutom den vanliga korgsi gnalen för fiskaen "'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~_et gör fart genom vattnet, skall dessutom sidolan teruo r fora s.

Bil O

0111

Mistsignaler.

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. (tid igare
.
minst en n. m.).
Bogserlanternor. Oförändrade bestämmelser, så n år so111
på att fartyg, som bogserar, skall föra den i tidigare bcs him·
meJser omnämnda tredje toppl anternan så snart släpets
längd övers tiger 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

Fartyg till ankars. Fartyg, vars längd överstiger 350 fot,
skall när det ligger till ankars i tjocka , minst varje minut
under un gefär fem sekunder hastigt ringa i en förut placerad sk eppsklocka och slå på en aktenrt placerad gonga·ong. Gonggongens ljud måste tydligt kunna särskilj as från
~kepp skl ockans. Kortare fartyg till ankars skola avgiva mistsignal enbart med skeppsklockan.
Fartyg till ankars i tjocka må dessutom i överensstämmelse m ed Internationella Signalboken blåsa · - · (morsebokstaven R) såsom en upplysning och varning till annalkande fartyg. 1 )
Bogsersläp. Maskindrivet fartyg, som bogserar, skall minst
Yarje min ut med ångvissla eller siren blåsa - · · (morsebokstaven D). Fartyg, som bogseras (om släpet består av flera
enheter, det sista av dem), skall omedelbart efter bogserbåten bl åsa - · · · ( 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 tföljd av ringning i skeppsklocka) elle r också avge ett ljud
bestående av serier av flera toner med varierande tonhöjd.
Ma növer- och varningssignaler.

Backsignal. Tre korta ljud, som tidigare belytt »Min maskin går med full kraft back», betyder nu endast »Min maskin går back».

----1

R betyder: Mitt fart yg gör ingen fart; Ni kan för söka a tt med f ör)
S!Jttighet passera mig.
•
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. Upp~~~a~1ing att ':äja. När kol~isi~msrisk för eligger, och
Icke vaJmngsskylchg~ fartyget ar ~ tvivels·I~l å l om, _hu r uvjl~l
det andra fartyget vidtager eller amnar vidtaga hllr ~i cl· ] da
åtgärde1· för att förhindra kollision, kan detta tviv elsmåtiga
givas av ett maskindrivet fartyg genom en serie av 11/ 11111•
fem korta och hastiga stötar med ångvissla eller sir \· n SI
Yarni n g_ssi~n al i tr~mga far:_att~n. Närhelst et~ m~s k i;lth·.
vet fartyg narmar sig en krok 1 en farl ed dar si k ten .1
sk ymd, 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 tirlig_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 p å vattnet. I allmänhet skall varje flygplan
på vattnet hålla väl undan från alla fartyg och unclY ika all
störa d eras navigcdng. Om risk för kollision mella n flya.
plan p å 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 arine ns
fariyg från att föra det i ovanstående sjövägsregl er före·
skriYila andra toppljuset.

-

11

oen och olika förslag har framförts till en lösning,

,.!tJ!Jll0 t~etydigt anger, vad det är för slag av fartyg bakom

sol1

1

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 11 a fiskr edskap, som äro utmärkta på detta sätt. Kom1'15~-~kollegiun~ har is täl~et f?reslagit ett vitt ljus i fö:·st.~ven.
11
alt~:mgen å sm s1da ~nse~ att ubat~rna 1 f~rsta
trinförv
9
) d böra fors es med dubbla sidolJus, som foras verbkalt
1911
1. 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
är till_ ola_gei~het v1d nav~genpgen. Marmforvaltnmgen
Icke
1
s1g eJ forslaget om v1t stavlanterna men anser, att
tsätter
1
~!~äl denna som framför allt dubbla sidoljus böra anordnas.
·
l'1gl 1e t·erna l1ao l l a pao a l t· expenmen·
· · Jca marmmync
s.l De bnttis
lera med ett vitt stävljus, men försöken ha ännu ej avslutats
och något o.fficie~lt ståndpunklsta~ande ej bek:;mgjorts. I
amerikanska mann en 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 d en egna nation ens fartyg eller
utländska fartyg m ed svensk lots ombord, men så snart ubå ten befinner sig utanför inre farvatten kan det vara riskabelt för ubåtc1{ att föra andra lanternor än de i det internationella ombordläggningsreglemen tet 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 tillkOinlllit un der 1953, enligt Nådigt uppdrag utarbetad av komm enelören S. G. \Veinberg. Boken avser tillgodose. KSS och MUOS
behov av lärobok i ämnet samt samtidigt tjäna som handI samband med d e svåra ubåtsolyckor, som inträff at Jl!i ~ok (uppslagsbok) i sjömanskap för marinens personal. Den
senare tid (Dumluninar och Truculent) har frågan om u/Ja· ar utarb etad med särskild hänsyn till förhållandena ombord
farnas lanl erneföring aktualiserats och diskuterats i fack På kryssare och jagare. För vissa d elar av ämnet utnyttjas
pressen, exempelvis i Nautisk Tidslcrift. D et har gjort s gal· dock för sjöbefälsskolorna avsedd lärobok, varjämte före1ande, att det nuvarande svstem.et med lanlernorn a sruJI' ;~rifter fö·~· båtexercis m m avses ingå i en särskild båtmanträngda på ubåtstornet 'ger mötande fartyg intryck a'' Jansteinstruktion.
att lanternorna föras p å ett Llitet far tyg, varigenom hä n~~·JI
Vid redigering av läroboken har författaren eftervid eventuell manöver för undvikande av ombordlä ggn111 g
strävat att sammanföra kapitlen i tre stora huvud.. .
ej tages till ubåtens långa för- och akterskepp.
grupper jämt bilagor. Den första gmppen omfattar
Frågan har övervägts i Kommerskollegium och Mm· inf 01'
sjöm anskapens 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 11
vid, ankare samt ankararbeten samt styrorgan . dat.
Den andra och kanske viktigaste gruppen av]1

l~~ grunderna ~ör f~rtyogs. manövrering och hur ~11 d.

nover under olika forhallanden kan utfö ras. De r.a.
hörande kapitlen redogöra för verkan av roder 11;·
propellrar, inflytandet av fartygets konstruktion och
framdrivningsmasl~ineri på m~növerfönnåg an, l11a~ch
ver med propellerfartyg samt Iakttagelser till an]· ~~
De två sistnämnda kapitlen ha fått en betvel an de 'ats.
0 111
"en i ll1Ö'li.
'
.
f a ott mng
o_? l1 ~· t ~ ff et 1. d esa_mma har _givits
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 hu 1~
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 utöver grunderna och fartygsmanövern. Kap itlen av.
handla nödfallshändelser, fart och bränsleförbrukn ing,
vindens inflytande på skeppsbåtar under segel, skeppsbåtar 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, assistan s 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 h elt 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.

8 r8

.AP; ...

ter tör kont r oll av lastfördelningsläget på handelsfartyg.

att öka fart och lastförmåga på moderna oceangåen-

har fartygslängden måst ökas och fartyget
10~11delsfartyg
1

d.e ; 111 era slanka former . Härigenom får långskeppspåkäng,_va arna ökad betydelse, vilk et har accentuerats vid sådana
Jlt'~J{or på senare tid, där fartygen und er hårt väder brutits
?t~- Dett a bör allmän! s:tt m~-~1a till vi~~ för~iktigh.~t, ~~å så1 a fartyg hanteras 1 bard SJO. Detta galler aven for langre,
1
dre robu st byggda örlogsfartyg, vilka likaledes kunna
d~~
11 1
om maskineffekten uttages alldeles ohämmat.
~adas,
51
' u töver sådana allmänt sjömansmässiga synpunkter har på
·istone uppmärksamheten även fästs på lastfördelningens
~ tara b etydelse för en minskning av långskeppspåkänningarna. Dett a 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 vågtoppar 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
om fartyg et
belastn ingar med hänsyn till hållfasthet 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 lämpligaste lastfördelning ha särskilda räkneinstrument konstru erats, vilka i förväg ge hesked om, huruvid a planerad lastfördelning 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. Instrumentet måste kalibreras för varje farlyg.
AB Götaverken har konstruerat ett dylikt elektriskt instrument b enämnt »Lodicator» (load distribution indica!o;·),
som är avsett för lastkontroll av tankfartyg, och ett annai.
benämt »Stalodicaton>, som främst är avsett för torrlastfartyg. Bild 10 visar sis tnämnt instrument. Det består av Lvf1
P~n el er i en utfällbar låda, varav den övre panelen anger
lrunm et och den undre stabiliteten, uttryckt i fartygets metac.enterhöjd. Panelerna äro försedda med rattar, som kor:espondera med lasten i varje lastrum. Dessutom införes i
1 1
~ .s trmnent et effek ten av fria vätskeytor på ett enkelt sält.
ld varje ratt för tankar finnes härför en vipparmsomkopptare, som ställes åt ena hållet vid helt fylld eller vid tom
ank, med an den slås åt det andra hållet, så snart man kan
antaga, att fri vätskeyta finnes i tank en.
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RALSTON INDlCATOR

GMb:l.lW~ 

vik t~:

Klaffar
t5r fri"

Trin-balansnktqr

vätsk•;rtor

Bild 10. »Lodicator» -

elektrisk apparat för lastkontroll av tan k f<H tyg.

Efte r inställning av d c olika lastrummens rattar i en lig·
he t m ed planerad lastning och efter tillslag av ström bry tn·
re ti göra de båda indikatorerna sannolikt utslag. Man [ttcr·
fö r då indikatorerna till noll med hjälp av manöverra tt ar·
na, .v~rvid önskade uppgift er om medeldjupgående, trin t,
stab llt tet och särskilda långskeppspåkänningar kan av lii sa 5 ·

Bild 11.

»Ralston Indicator» -

mekanisk appara t för lastkontrolL

Skulle dessa därvid befinnas ofördelaktiga, vilket ä ven avlases på instnuncntet, bör lasten omfördelas med ledning av
111 strum en te t.
b E~t . ann at inst rum ent 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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~m å vikter, vilka represente ra olika lastvikte r fr ån
!)~:O ton (elle.r, om så önskas, andra vikter, som över2 lil]
s!amma med fartyg ets sto rl ek och lastkapaci tet) pla ce r· 1 .ells.
8
llgh c:t .m ed lastningspl anen p å en p lanskiss av fartv o~ .~ Ctt
1
cr
l
o
l
.
.
"
h
R
,~ g]orc a en a ummmmplatta. Plattan sitter i en r an Jf t·<t.
1 801
v1lar p å eggformad e pivåer på lå n.<.!sidorna och kort ~ 1· ' tt
1
.. l Vl,:
'l t en f' as
o
~
,, ( o l' l
D oc
genom a tt add era ihop
vikt erna var efln
la.
1.
o
t
l
l
l
f
o
f
·
o det. Om man
'
p~ en a )C
ar ram me d elcl]upgaen
mc" l l11a
G' 11
v1 kten ob al~ns erar a':'. l ~dan kri!1g en axel parall ell 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 '~
(metacente rho]cl en ) , dar kurvan skä r värdet fö r det .~ 1
framtagna m ecleldjupgå end et.
n~ss
På samma sätt bestämmes f ar lvgets trim . Enda sk ill 11 ., 1
..ar tt l ..
.J
a
1ar av b alanseras låda n kring
en axel l)arall cll u( en
.
.. el
o
l,:or t.?l. el an oc J1 t nmvar
et fas ur det högra cligramm ct. l11 Cf\
Forekomm er effekt av fria vätskeytor slås några av l
lös a kla~~·ama (bild 11) upp å t, beroende på d en 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 lastmngsplane n, men man m åste observera a tt i de f all nå a011
l~?t ~1teslutes, så on~_åste m an givetvis kalky lera m ed en "'ny
do~lv1kt och .alltsa aven m ed ett ny tt med eldjupgå endc . ·
. Aven Kelvm & Hughes h a e tt dylikt m ekaniskt in st ru ment
1 marknaden , som h ar b eskrivits i Svensk Sjöfartsti dning
nr 28/ 53 .
·

Bil. 1.
Artikel om

navigering i >>Krasnaja Svezda>> den 9/1

1954.

1. Inlednings vis erinrar författaren om att d e moderna fa r·
\~gens hö ga farter ställ er allt större kmv på no ga r an n he t och
forb er edelser för e utl öpandeL
:::.
. Hä tt else av sjö l~ort och seglin_gsbes krivnin gar är en lig t fö r·
fattarens person]Jga erfarenhet en mycket viktig d e talj .
2. Även vid förflyttnin g i vä lkä nd a farvatten m åst e dc 1ne·
t~orologisk~ förhålland ena noggrant stud eras. Vid cH tillfall e hade fartyge t fått ett bestickfel, som v id ~ e r.:u e studitll 11
a ~ s egl_~n gsb esk ri vn in gen v isa d e sig bero p å a tt fler a dagars
h_art Yader framkallat strömsättn ing. Hade väclerlekss illl 3'
twnen ~md er de närmast föreg å ende dygnen studerat s, kt1 11 '
de bestickfele t ha undvikits.

f n h ar ombord på vårt fart yg tagils som regel, a tt vid
3- ~örancl e av plan fö r förflyttnin g i f ö rväg gl'an ska metotiP~~a för a tt best~mma och kon~:ol~ e ra ~itt läge under fler a
d~\da väclerleksfo rhållanclen . Harvtel m aste man noga stusl'1 . djupkurvor na i d et aktuella området, orientering spunkdc~ami stsignal ering, radiofyrar och d eras Täckvicld. Särskild
~~ 1 jJm ärksamhet m åste ägnas angöring av kusten».
/ »f ör e utlöpandel m åste man känna ko rrektionsv ärdena
f:. r alla n avigerings hjälpmed el, däribl and äv en m agne tkomoasserna. D essa ha icke förlorat si n b etydelse även om farfyget har flera än en gyrokompa ss. Systematis k jämförelse
nellan gyr okompasse n och magne tkompasen gör det m öj ligt
~ tt observera ballistiskt f el hos gyrokompa ssen och korri gera
besti ck et p å gnmdval härav. Om fartygets avgångstid ä r
känd i fö rväg utför vi alltid kontroll av alla elek trisk a navigerin gsh jälpmedel. U n.~ er vin~-~rp_~riod~n är. d etta av sYnne rli gen st01r b e ty d else for a tt forbattra 1solatwnem >.
5. »Vid förflyttnin g i okända farvatten krävs särskilt nogaranna förberedel ser. När kryssaren »Sverdlov» förberedde s
för sin expedition t ill engelska farvatten uppgjordes, med
hjälp av vanliga uppslagsve rk en »ficklots». I denna införde
vi de viktigaste upp gifterna om färdväg en h ä mt a d e ur olika
publika tioner : främmand e utpricknin g, lokala tL'afikregl e1·,
hydra-me teorologisk a uppgift er, korta beskrivnin gar över väl
synliga orientering spunkter och farligh e ter för n avigeri ngen
(med h ä n visning till vederböran de seglingsbes k rivnin g för
att vi d behov snabbt kunn a få noggranna upplys ningar).
Här införd es sändningsti cler för tid ssign al och vä(lerleksr apporter. Yår färd till England visade än nu en gå ng, att ju
noggra nnare förb eredelse rn a ä r o, desto bättre fungerar navigerings,t jänst en till sjöss .
~
. Det b ör ihågkomm as, att end ast en allsidig förbcre~l cls_e
l1llförsäkrar n av ige ringsoffice r e n möjlighet till erford e rlig Ylla, ut an vilk en han under läng re tid ic k e kan bibeh!\1\a sin
at·betsdu glighel ».
6. Un cle'!' rubrik en »fartYget till sjöss» relalc'rar författar e n
r;t,t f·a ll, då fart yget _skulle löp a t~ t från e n sälla~1 besökt bukt.
·~ grun d av d e t nnga bottendJup et utsattes 1cke loggarna.
F?rfa tt ar en n av igera d e enbart p å lan dmärk e n och mälte icke
~l.~stan sen genom slagantalel . Plötsligt blev d c-t tjo cka och
orfa tt ar en kunde inte göra ut gh·punlden till en trång passa1ge u tan ch efen n ödga d es ankra i väntan p å hältre sik t. Om
8 agan.talcl hade
observ erats från och med lättningen och
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kon_tro llerats med optis:ka P.~Jl.ingar s~!nt pej lingar. }la rikt
radwfy r hade det vant moJhg t att aven efter sik tföl's" Uq
ringen nav igera i detta farvatte m).
' UI11.
7. »- - - vi använd er oss mycke t av radiop ejlin ga l' ko
bin eraclc med lodsko tt - - - vid angörin g av k ust en ~;l·
vi ofta tillväga så, att vi styr en viss kurs mot en radiof~t
och sedan _lo~lar kontinu erl_igt och t~r skäran de pcj ljuga • M
1
andra rachofy rar. Detta satt prakt1s erades bl a p a fäl'c]
,"
ti_l.~ Englan d vid angörin g på eH fyrskep p i sydväs tr a ~Ol'~!~
SJOD.»

8. Förfat taren ans er djupku rvorna i södra ~ordsj ö n i ston
sett obrukb ara för ortsbes tämnin g. Under Englan dsfä l'dea
bestäm des läget huvuds akligen med radiope jlingar . F örfa tta.
r en påstår vidare, att i synner het de brittisk a och hclgisku
radiofy rarna skulle ha liten räckvid d - i verklig h e te n än.
nu mindre än som uppges i officiel la publika tion er - - lllec\
åtfölja nde utbrett och diffust m inimum . Dels på gru n(l härav, dels till följd av störnin g,a r från tal rika radio st a tioner
gav or1tsheslä mning p å endast en grupp radiofy rar icke tillfredsst älland e noggra nnhet utan läget bestäm des ofta pf1 fle.
ra gruppe r av fyrar p å engelsk a kusten och kontin en ten.
9. På kry~. saren Sv enllov f6reko mmer tydlige n n ågon fonn
av hodogr af, i artikel n kallad »kurso graf», som rit a r den
i verklig heten styrda kursen . Roders tyrman nen protokoll·
för, d el vis a v utbildn ingsskä l, avvike lserna var j c m in ul
under elvami nutersp erioder med anteck ning om r orgiinga ·
rens namn, vindsty rka och vindrik tning, sjöhäv ning och fa r·
tyge ts fart. »Kursd iagram mel» uppges vara NO lill stor h jälp
vid bestick föringe n.
10. På två ställen unders trykes betyde lsen av underb cfäl_ets
yrkessk ickligh et »i synner het nu, då de som gjort sin pcl'lod
h emförl ovas och ersätta s med nytt folio>.

11. Inom tjänste grenen »navige ring» har uneler 1953 hållits
följand e föredra g:
Ryska (el v s från ticlen före revolut ionen) och sov j etiska
vetensk apsmän s och sjöfara ndes insatse r för utveckl i n gen av
elektris k.a navige ringshj älpmed eL
Ryska (.ifr ovan) sjöfam ndes roll i utvecld ingen av 1nede1
och m etoder för navige ring.
F n planer as ett föredra g om. ryska namn på värld sk a rtt:~ Il ·

··Iutn ingvis redoaö r författ aren för hur han med sin
:::.
· ovnmg
..
·
t 1'l l . ..
JZ· A' s. ·ensper· sonal efter
varJe
SJOSS noggra n t
tjäns teg~ar bestick et och note rar alla f el och f elkällo r (styr~~ nnlY5.~·L1<1sättning avdrift och instrum enlfel) , bl a genom at t
sttol
· f..
fe'l
bakl änaes· 'i bestick e t. Erfare nh et erna m
oras av INO
"]·na <
·
.
•
ra ' srJ eciell an tecknm gsbok.
i en ,
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"X - Craft"

SEEHUND

z"i&

Om engelska dvärgubåtar under andra världs krig et.
Av Kommendör'ka,pt en G. BO L

BIBER
L INo,

~. det joapansk.a överfallet 1.not Pearl Harbour d eltog nåar
1 ..hemlighet och nu yppl räclct~
..
1 kLJget. De var alltfor små att kunna gor ca Ja
ovantal
c ngre
o
t .
f...~r fl .?' lmngar
pa egen hand i sitt rätta element och ha 1
darfor transporterat s fram till må lområdet 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 ase n.
]::fle r ~nfal.let påträffade amerikanarn a en dylik stra ndad
dvargubat, v1l_k~n bl~v noga undersökt. Veterligt har ma n i
U. S. Navy luttills v1sat ring~ intresse föl' detta sp ec ialvap en. I dagama oange emellertid uppgifter i utländ sk ma rin
i. ackpress att nagra franska dvärguhå tar lånets ut till USA
för voissa föl'sök; i »All hands'» novembernum mer 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\:s edda
for blott_ en eller två mans besättning. De var kl ent utr ustad e med mstrument och förde som vapen tvenne ub åtsto rpe·
d er, som hängts upp horelvarts på var sin sida a v t ryck·
skrov e 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 ub åtsma n be·
rattar hl a om d e blandade känslorna hos en ub åt shcsä 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 gån ge n och
passerade akter om målfartyge t utan att bli utsatt för Jllo!·
anfall. Under dc sista krigsmå naderna hann tvsk arna n1ed
51
att bygga c:a 1.000 st dvärgubåtar av tre olika ·typer (:12-1

dv.~rg.ub~t~t:•. vilka byggts

~~4;e=::::='==!=~::::::::7

CAPRONI

XE -3

~ndra

världskrigels dvärgubålslyper .
Enl. fr a nsk k ä ll a .

Fig. 1.

N å gra dvärgubåtar.

av typ Biber, 390 st av typ Molch samt 250 st av typ Seehund ). Sistnämnd a typ ä r a lll.iämt i bruk hl a i Sovjet och
Frank r ike.
Br itternas dvärgubåtar voro större än tyskarnas och kunde därmed utrustas på nästan traditionellt sätt beträffand e
t ex instrum entering. Ubå ta rna had e först tre, sedan fyra
(ev fem) mans besättning och fick klar a sig långa tider p t't
egen hand. En sä rskilt uppmärks amm ad krigsins ats blev
engelska dvärgub å 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 engel ska bombflyget. Ingen av
ltbåtarna lvckadcs dock åte rvända till h e.mland ct oeh besättningarna blev till stor del tillfångatagna e!lel' drunknade.
l1'lera andr a anfall av »X-craft» utförd es, som framgår av
det följand e, b å d e i närheten av vårt land och i a ndra delar 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 vilk en n 1 ~ 11
kunde anfalla fientliga fartyg eller andra mål. D en n i~i)
utvecklades vidare under fö r sta världskriget. av då var a nd~
commander Horton och resulterade senare 1 byggande t 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 fart yg Hor.
ton skisserade senare två ännu m indre typer (B och C) , vilka
visserligen kunde medföra torped men som krävde sp eciella
transportfartyg för att komma fram till avsedda op erationsområden.
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 r alitet et (på am it·alen
Hortons initiativ) och år 1910 bestä llde man två si"1 dana
dvärgubåtar. Dessa fick typbeteckn ingen X. 3 och X. ·~ och
var i första hand avsedda för grundläggande prov. Båt arna
erhöll till en början blott två mans besättning, som dock
snart ökades först till 3, sedan 4 man . Skrovet till dess a 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 omfattand e 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 ob ehönga
blickar. En tender med en erfaren ubåtsofficer som chef,
vars besättning förstärkts med ubåtspersonal, deta cherades
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 best äJlnil11~
på 6 st stridsubåtar, vid vilkas konstruktion man kun d e tt
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.

Fig. 2.

Ur »Above us the waves».
X. 5 klar att sjösättas .

De nya stridsubåtarna (X. 5-X. 10) konstruerades med
tre ballasttankar, trimtankar och sjunktank. De var enkelskrovsbåtar, uppdelade i tre rum samt hade en utst igningssluss . 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 Batterinnnmet 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. Anfallsperiskop et var av sedvanlig höj- och sänkbar typ. ObservationsPeriskopet däremot var en fast glasdom på däckels högsta
Pt!nk t, varigenonT man exempelvis kund e 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 inne j ..

bå~le gy.~:o- och magnc lko~l~passer, nav~geringsbord (övc t· ~11
br~ts), farskvatlenstank, pakta r och dtverse a~Htt:u h jii lpn1 ~

skmer. Under rummet I:::~ boall~s~ l a nl~ nr 3, 1 v1ll~cn oet,~
placerats luft- och syrgasforrad 1 sma flaskor. Maskm rn 1111 n '1
längst akterut var skilt från manöverrummet med ett va ite et
1
iäll skott och innehöll framdrivningsmaskineriet, so m bc ~t~ )
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 luHkom pt·cs so 1~
Kölutrymmet upptogs av oljetankar.
·
Dvärgubåten hade vertikalroder och aktra horis o n 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 midske pps Yid
l uftm a st en. Denna manöverplats försågs snart med ett knähögt räcke att vid lJ.ebov gripa fast i, sedan en fart ygschef
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 laddning på två ton. Dessa var försedda med tidsutlösning. Beh ållarna 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. Behållarna var delvis fyllda med luft för att komp ensera deras sjunkkraft och därmed underlätta deras hanter ande i
vattnet.
Ub blev mycket trångbodda. Man kunde stå upprätl blott
j närheten av periskopen, på övriga platser fick m an sitta.
Genomgångsluckorn a var trånga, förflyttningar genont fartyget måste delvis göras krypande. För att t ex ku nn a se
till maskinerna i maskinrummet måste man ligga ut sträcld
på durken. Kompressorn kunde manövreras endast ge nonl
att man kände sig för med händerna. I sådana trån ga 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) upp dr ag~!:
och...,ub tr.~nsporterade.~ lamh:i:i~.en till ö;.ningsbasen. Pn.~l~r ~~
1940 anlande nya dvargub 1 Jamn strom och man b ol'Ja ~-
också tillv erka 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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dat, stäven fick mjukare form och däcket blev helt
111
n 'J~t. Vidare försågs ub med tre kraftiga uppfällbara spröt
Pf ~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
' ·tvgsbotten och holls dar under det man losgJorde sprangJ:ddning.~rna. pessa .. nya båtar c1;höll b stcckning~n X~: Sådana dv argu?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 anledningar och ett ej ringa antal förolyckades. De engelska förJustlistor n a upptar ungdär 10 st. av 50 byggda. Många utranaeracles vid krigsslutet. Alltjämt har man dock ett litet antal
f tjän st, f n -l st (XE. 7- 9 och XE. 12). Följande data anaes för dessa ubåtar: Depl. 30/ 3-l ton, L X B X D=16,2 X 1.8
)< z.2 m , far t = 61/::: / 6 knop, besättning = 3 officerare + G
meniga (d v s en strids- och en färdbesältning på vardera 4 man) .

1

i

Personal och övni ng ar.

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 frivillighetens väg. Så l ex meddelades ~n klass midshipmen att dc
kunde få »sä rskild utbildning». Dc informerades mn att dc
borde vara goda si nnn are men fick i övrigt inte veta någ?nti ng 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 d a färdigs tä llda X. 3 och X. -1. Efter årsskiftet 19-13
sjösa ttes 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:lvllli ga strömmade till. Det var både befäl och me01ga fr ån hela Imperiet. Nya-zee1ändarc och kanadens::tr~ ~land ades med_ .!rl.~ndm~c, skottar och andr a . Mång_a
:_lhorde engelska SJOVamskaren (R. "N". Y. R.); fa hade hc1gare tillh ört ubåtsvapnet.
..Förb andet förlades t)ill Loch CairnJJawn på SkotUands
~a&~kus t (port HHZ), vilken fjord stängdes för främmane ll1syn. övningar bedrevs dagligen för att snabbt trimma
0
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Imperia l \Var Mu seum.
F ig. 3. Fartygschefe n vid periskopef

bes ä l tni,t~ ga.rna ~ill det till ämnade a n f alle t m o t de tyska fart_Yge~l 1t.rpllz.'. . Scha~:nhorst ?ch L eipzig i Xordnorgc. Tä ta
fl~gsp anmgsfarder -~oretogs over ankarpl atsen i Kaa fjo rdcn
oc ~1 fJe1:<te.ns alla rot·elser noterades. Man uppt~ickte alt siirsk_tl t Ttrpllz skyddades a v flera rader wirenät och boms langseL För all vånja ubåtsbesät lnin oarna vid förl w; landena i AJ:af.!?rd försökt e_ man_ a_rrange~a Port HHZ pa lil~
nande sate. c.mmnandc r-m- Clllef Homc Fleet ställd e ti dv is
slagsk epp och andra fartyg till ubåt a rn a s förfaoan de oc!l
lä~. förtöja sina fa rtyg på samma sått som h·s k a~·~ul.
Ovningarn a omfa tt a d e bl a dvk- och trimö~' nino ar fiir att
besättning arna skulle lära sig· b c h ~1rska ub ii~cn u ndct·
svåra _Jö rh ål l a~Hlen. ~ogg ra n n övervaknin g gjord es fn\ n
Y.lan fo r nlt pa tala ro.J a ncle m a növrar, som kund e un der·
lå tta _uppHicl~t. Cb grodmän m ås te lära sig alt ta si g ur n!J
och tdlbak a tge n, att man övrera d c stora laddningar n a efter
lossk oppling f dw ub , göra tidsinställn ina för sprä~ 1 oni n<1 och
få. laddninf{a rna a lt ligga säkert på avsedda pl at;e r~ 2.lt f ästH
»l11up et mtncs » vid olik a fartygstype rs bott en etc .

ovningarna föl: l öpt~ int~ ul~n fler a allvarliga olyckstilll Yid ett dyllkt f1ck X. 3 111 vatten genom luftma sten,
]J LI~~ ventil hav ererat, och ub sjönk på 35 m djup. Besi.i.Lt,.~1 f:\ Cll klarad e sig och reda n samma dag kund e u b lyftas
111
n1~ vare god bärgningso rganisalion . Vid ell ~annat lillfälle
ta~lades und er en l~og~eringsfärd en fart ygsch ef överbord
sjJh dru nknad e. Ulsttgnm gsslussen vattenfylld es genom den
dåligt stä ngda däcksluckm 1 och därmed blev d e båda kvararancle genom slussens olyckliga placerin g ins tängda om~ord som råttor. 1. O .satt i manöverru mmet och den andre
Jllann en i maskinrum met skilda å t av slussen och utan att
)Ja en aning <?,m vad som h änt p å däck. Bå da blev dock så
småningom raddade.
Arb etsfördelni ngen ombord var vanligen följ a nde: fartygschefen pLacerade sig mitt i manöverru mmet vid p eriskopen; först e officeren tog plats akter om honom för att
sköta d e horisont ella rodren, samt kontrollorg an för olika
maskiner, in- och utpumpnin g av vatten i olika tankar etc;
en besättninge man satt för om chefen vid vertikalrod re ts
ratt och gyrokmnpa ssen och i närheten av det gemensam ma luftavlapet till ballasttank arna; en grodman skötte navigeringsbo rdet på babordssid an av rumTnet. Besättning smedlemmarn a höll sig v1:1nligen så nära varandra, att chefen
kund e p å k alla någons uppmärksa mh et genom att blott
klapp a d enne på axeln. övnin@arn a skärptes sedan även
utsjöub förl agts till basen. Dessa skulle användas till att
bogsera d värgub från England mot Nordnorge . För att upp ehålla förbind else mellan bogserare och dvärgub begagnade
man sig bland annat av bärbar uk , »walkie-tal kies». övnit1garna omfaHade bogserings färder i uläge, besältnin gsskiften till sjöss, angöring och annan navigering, anfall mot
olika hamnar och fartygstyp er. Varje X-craft hade i princip
8 mans b esättning, vilken som tidigare antytts var uppd elad i en sh·idsbesät tning och en färdb esättning. Endast d en
ena av d essa befann sig på dvärgub. D.en andra m edföljd e
det bogserande fartyget eller tjäns tgjorde som utkika r etc
Under av ancerade övningar med uh. Dessa utsattes för bl a
kraftiga •s junkbomba nfall för att vänja besättning arna och
konst atera båtarnas motståndsk raft. Efter varje anfall intogs marschläge och allra erfarenhet er anmäldes till ledaren.
J;:n viktig övning var ·också att taga ubåten genom ubå tsIlat och andra spärrar. Eftersom den ens·amme grodmann en
ofta ej förmådde lösgöra bå ten blev d et snart praxis att ha
Ytterligare en besättning sm a n grodma nsutbildad , stundom
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chefen. _?id dy~_ika övningar kläd~les gt:odmannen v a n li
redan .fore avfarden, eftersom dvårg:ubatens trånoa lt t . ge11
~..
.
"'
lVn
men gJorde detta arbete mycket besvarligt
ombord . • 'ä r ·b,!·
1
ten fångades
, ' '
. . l . av nätet sattes genast sakta fart, grodma
< 11J,e,
t
s_eg
m 1 souss.?n, som fyl~des med vatten, varefter ba n t~
s1_~ upp pa ~ack. I lyckll~ast e 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· 1 5 at.
o
( t.._ax
S varare blev del om ub fastnat med hel a ena sid an 111 " ·
nätet, ty då skulle ett betydligt slörre hål klippas u pp, 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 •s tort 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 b ärga någon av de sjunkna båtarna, och i varje fall had e fi en den
nu fått e_tt uppsla~, v:arför man ?efaradc att Royal ;..Javy
kunde bh utsatt for blmande anfall. Scapa Flmv v ar särskilt utsatt. Spärr-arna förstärktes därför och bevak nin gen
skärptes. För ,att kontrollera anordningarnas effektivilet ];lanerades ett övningsanfall, därvid X. 22 skulle bogseras nordvart 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 kr aft 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 inneliggand e fartyg vi d Sca·
pa f1ck delta 1 flera lärorika övningar för att söka lys sna
m och anfalla dvärgubåtar. Få var i förväg meddela de om
ubåtarnas förehavanden och överraskningen blev st or på
många håll.
När dvärgubåten av XE-typ anlände till basen, i n 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 dju p till
y tan 1 etapper råkade man vid sista anhalten (på 3 m dj up)
törna mot botten på ett utbojningsfarlyg, som låg med stoppad propeller på y tan 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 hjä lp av anch~ingsapparate_r. övriga tr e
ritd(h 115 dod a ombord med palagna andnu~g sapparatcr,
.,terfabn
·cd a n efter två d agar kunde lvftas. De hade dött av
~
1
11ii t' förgiftni ng.

p

•

"

,~· rgas

"~d n i ng .

An "~··

t. Op eratio n 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 tt
det
·
(X
. onibl a sex b ao tar
" . r;,)- - X
.L . 10) var f"'
·artl'1g l r11. ~1ma<.1c f"or
d;~pelddop . Op erationen 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 gj orde sig under tiden heredda ombord på d c
stora ub .
.
X. 6 gav sig först av, bogsera d av den scdenu~r a sorg~_1g t
ryk tb ara Tn1cu~~nt, och övriga nl~ följde snar~ eft:r p å f_~r
den nordv art. Overfarten blev pafrestande for hade man-niskor och rnatericl. Av besättningens tre man måste ständi at två h a vakt och utföra underhållsarbeten , medan den
åt~rstående fick en stunds vila. Bogserub å ten höll sig i
marschläge nattetid medan däremot dvärgubåten ständigt
gick i ulä ge, 12 m djupare. Var 6:te timme intog båda uJ)åtarna m arschläge, varvid man särskilt ventilerade batt cl'Jcrna. Marschlä gessignal gavs av den stora uh genom kn allsignal (3 st handgroana ter).
Under de fyra första dagarna rådde bra väder, men sedan växte sj ön och svårigheterna började hopa sig. En morgon gj ord e X. 8 en oväntad djupsväng och tappade far·t.
:\är FC åter fick sin båt under kontroll och kunde intaga
Jnarschläge, vis ade 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<\ bogs:raren vad som hänt, när någon dvärgub inte visade _sig
~a lUan rulinmäs·sigt skulle inlaga marschläge för vcntllalton. 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 h årt väder. Färdbesättningen
"al' därför tot alt utpumpad och vid första lägl iga tillfälle
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. n för att kunna hålla djupet, gjort en så J.:rm~t djup~criJJge 11är bogser tross en brast, att den hamn at p a d j up dar
,,·iiJJg, , ssats samman av det sl'ora vattentryck et.
en
·,Jc il B,l_e bogserub siktade. i närheten av norska kusten
·t''a Il_c t·
•
o
l s som man själva lyckades tmt1ga,
. in·a,
s
1_
som
m~n
_':-.·
,Jd 111 des av bogserwire n och l ~_dd es mot dvargub st.~tv, d~r
(iingfastnaclc. Efter stort besvar lyckades dock dvargubadeJl chef »sparka» lo~s den ... ocl: alla d ro/?. . en l~ttJ~aclen s
5
tell , 11 är man såg mman forsvmna aklcrover. X. l blev
,uck, 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 stormfärde n, och samtllga stndsbes_at t. Man styrde in mot fJor(hstan~ toa sin a båtar i besittning\
.. ){t gaolt
.
l
b
nJ noaL
seeJan man J-.ac
'-ligen
lyc
es
nådd
som
b mvnni na
'~.c;~s jae"nom ~·tt fientligt minfält. Alla var fulla av till!ör1~. 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 ~~~
·iokopsmoto r.) 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 ankarplats en upp~ack
te m::tn att denna var nästan tom; av de tre ~1tvalda anfallsmålen återstod blott Tirpitz. Anfallet blev 1. stort s~tt l;ckat, och •e n engelsk version har ~~digm:e , sln lclra~.s 1 obka
uppsatser. I stället kan ett tyskt ogonv1ttne s berattelse av
händ elsen citeras här.
Plötsligt hör vi posten på backen ~·opa: »E tt perisk op! Ett perislcop !» - Vi uppfatta~ lFldct av gevarseld och VO låler alarmklock orna ljuda sam.t ger order om »Skottstän aning - 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 besättning en har tydll:
gen öppnat några ventiler, ty den sjunker medan VI
försökeD ta d en runder bogsering.
Efter tillfånaata aandet förhörs ubå tsmänn en av YO,
men :alla väg~a att besvara fråg;or. De ställs UJ~_der
bevakning och får t v upp ehålla sig på halvdack.
Under tid en vidtages ytterligare säkerhets_å tgårcler
ombot·d. Vi förmodar att .ubåten försökt skJuta torped mot oss men misslyckat s. 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 anc

Fig. 4.

Ur »Above us th e waves».
Under bogsering.

n:~slc stridsbesät tningen överlaga X. 8 redan långt ute till
SJOSS.

Men ävenlyren för X. 8 var ännu inte slut. Kort efter det
alt bogseringe n kunde återlas fick ubåten så kra ft ig slag·
sida att den ej kunde hävas genom motfyllnin g;. I•':u·tygs·
chefen s'äppte därför motsv.aran de sidas e.xpl~si v a Iadd·
ning, vilken hördes detonera akterut. Men snart fi ck Låten
slagsida åt andra hållet, vilket tydde på att även åte rst ående
~addningsbocl~ållarcs flyttankar börjad e ta in va Li en . Del
aterst_od da mtet annat alt göPa än att låta även d en na ga.
Oturligt nog detonerade den närmare ub å ten än ma n be·
räknat, varvid skador uppstod på X. 8. Man beslö t dä rfilr
att sänka fartyget eftersom det ej hade några andra yapeil
r 9
fä"';, det tilltänkta ~nfallet ~noot dc fientliga ~artygen .
'
X.
upp
beordrade
bogscrub
fran
man
nar
. .t:n annan dag,
hll marschlä,ge , yar också denna ub försvunnen . Man ]J~Ing
de hem bogsenv1re n och konstatera de alt den gått av. "X .
var försvunnen med man och allt och återf~'lnns aldrig.
Man antar att ub åte n, som var hårt förtrimma d un de r ]Jag·
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n_~n

ubåt dyka upp ungcf~r på 15_0 .m aYsla nl)
sanks1 dock snabbt och tv a man flyter u p p : ber
till fånga. Senare sHdas ytterligar e en ub åt ll<"t0 ~ 11 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:åii a si g p[1 d:·
men bevakmn gen lagger mark e bil att deras ~ek.
k~r oft_a förstul:t rikta_s mot de armband sur, solll 1~;c·
ba_~·· ~1ks?m ,p a. ett gtvet tecken bege si g fa nga~ la
p_Jotsllgt over bli -~laf{sk~ppets motsa~ta reli ng 11'
s1tt vaktman skap tatt 1 halarna. Och JUst da k~in111 ed
vi alla ombord hur hela det väldiga farty get lil·sner
If
'0111
y l s ~lp p ur va ~lnet of' 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 dvärgubå tarnas sista förc hava •
11
den lyder såluncl~.:. Sedan färd~.n uppför fjorden "lycl;Jigen
klarats hade ub fol.1ande natt sold skydd under n agra små
l~?lmar och tidvis kunnat smyga sig upp i marsclllii.gc sa
Iange att man hunnit ladda batterier na. I gryninge n satte5
anfallet i gång.
X. 5 s1iktades från Tirpitz, när ubåten bröt genom Ytan
på stort avstånd utanför nätspärre n, och togs und er kraftig
eld samt .sjönk. Senare fälldes också sjunkbom ber p~) den
plats där båten försvunn it. Man såg inga vidare spai· av
varken fartyg eller besättnin g.
X. G. nalkades slagskep pet med oregelbu nden djupslyr·
ning och bröt ytan flera gånger. Osedd smög den sig genom
nätspärrc n, som öppnades för en motorbåt , och lYckades
ta s:ig ända intill Ti11)itz s·i da, trots att periskop et var oan·
vändbart på grund av skadad optik. Man hann place ra ul
båda laddning arna innan upptäckt skedde. Besältningen
sänkte ubåten och gav sig fången .
X. 7 hade svårt att komma genom nätspärre n och fas\·
nadc flera gånger innan elen kom fri. H~r~mde~· ha~·cr erad\
gyrokom passen, men man kom trots dabg trnn fram tJI
målet_._ Man.. place~·acle SB !~_delning förut o.ch kröp -~ed~~
akterove r langs kolen och slappte BB laddmng ungefar ' 1..
ena aktra tomet. På återfärde n fastnade man ånv o i spat
ren och innan man kom loss skedde detonatio net·n a under
Tirvitz. Den kraftiga chocken skadade ubåten och fa rtygs·
chefen beslöt överge fartyget. Två man räclclades .

, O borde enligt dc ursprung liga pla1:.?rna h~ anfallit
.\· 1 01·st men eftersom slagskepp et for.s vunmt styrde
11
'
o
1c c1oc li: ut f...or fl
srh9 1·n
. t"" Uet
mot T':irpitz. Ub rakat
· ~ra ma1
;n<t!1 sv~ri cr; när chefen under tiden hörde krr.fl1ga untcrJ9ll1f 1 sdetonati oncr, förslod han att kamrater n a s anfall
dcrvat e~ arför han lade sina laddning ar i farleden och å terJ~:cl'ats,till sjöss. Där å terfann m~n en bogserub , s~m .. i. og
,n~;f:r1 p å släp. hemåt. Under sv~~~· s~onn sle~.s. docK a,;,~l:
11b'1
bogscrwJ re, och sedan besatlnm gen bat gals m a .·. k
dennasänka X 10
' .
.
Jila_n
. de enoclska förluster na blev svår a, hade man
0 111
,wefa lyckats utföra sitt uppdrag. Tirpil z skrov blev. ej
1
~n~~~ rJi gt skad.at .. (man skeppade i1: 500 t~n valten .o~h ~1:k
11
' a några ol]elacko r) men delo vJs~dc s~_g att tUI bm~~n.'1s
bl_ . och dessas lacrer skadats sa svart, nar fartyg e t sJ...al~a•t\ 1at
.
,.
.
. v delonatio n ::oerna att en l y f't mng
av l1el a f t .am<l 1., ,_
des
a
·
l
'
·
··
1
··
1'
· b csl
o
·
·
l
<l:.;
r
·
·
111
3S}·l
·
J1erJ'ct
VLSat
e
SH! not vant tg. ~I' ys l(Ul'l1cl
,
.
0
et
lll ll S
''
"
'
··
...
'
fö r"'efter ett h alvt å rs fu~~dcrin
gar att oyerfora farl>.:g e_L t:. J'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 »flygpara plyct», som redan var pa vag. Slagsl...eppct
l~a ntrad 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 ub åtar kunde få stor nytta av d:n. Dock:11: blev elt
begärligt mål för engelsmä nnen, och eftersom anfallet mot
Tirpitz blev så resultatri kt, beslöt man låta någon dvärgub
få uppdrage t att sänka dockan . .. .
.
o
X. 2L1 utvaldes för anfallet. I bol']an av apnl manad 1\:)-U
Va r· all a förberede lser vidtagna. Den 9 april lämnad e man
Port HHZ och bogserad es till Shelland söama, där slridsbc,·~ttuingen embarl(e rade. Färden över Xordsj?n tillgick
hknand e sätt som vid Tirpitzfö rctaget, och vadret v~r tUtsamt bra. I kYällning en två och en halv dag senare slapples
X. 24 i en punkt 35 distansm inuter ulanför norska la~sten
Och fortsatte i mörkret på egen hand mot kusten med hogsta
fal't (6 :Y2 k nop) som stundtals red ucerades t_ill 4.Y~ oknop
111 edan 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 momskär s beslat s1g farty~:schef.en f.<.H att m ta . ula!:'~·
\,)enare intoa man tidvis bo1.tenlag e vHl narmand et tlll satn
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skil_t svåra passage r i vänlan på alt få tillriicklicr l 1.
penskopet for noggrann navigering . Uläaesfart cn ::-;, JtJst 1
o
·
f artva siktades
·
2 J•nop. 'l' ys·I·~a b eva l~mngs
oft ca ' 11'1('al']1 bl"tt
v
"o
l-:unel e uml VJ'l-:.a dem alla. Vid ett
tillfälle fånaa (l l. · 111a,
''
:-> llJ•)
n<
1
'f
~Il u1
pen oncr oc 1 man uppfattade på ub dessas >> pin o>> 010
~'iie.
([
sick-sacl··tb
ten
t. Genom att ub å
regelbunde
kandc
C a
~c
. o
l
1 t
(.' e . a duell~ tranga st~ndet tappade <;lock d e n ty ske h~llo1n
· d1·o.
fon/~ten ~nalet, och b~ ten _klarade s1g genon1.
\ Id 8-hdcn v a r ub mne 1 B ergens hamnomr åd e ·]
upptä <;;kt~ snar~_dcn väldiga flytdo ckan, som a v s::~Jl~c\. ~11 an
s:'-al lag 1 nedsankt läge. ~hefen salte lwrs mot IH[dct et~.
fangades docrk av hydrofone rna p å clt bcvak ni ngsf · .Lh
men l yckade_~ konun ~. fri genom att »vända smal aste ~t tyg
n.l~t» ?Ch krop allt n~r1!1are med b lott en knops fa rt. T;~n
f1ken 1 hamnen var llvhg och man vågade endas t uör· a.
nall·'l(b[c. a nä.
go n enstaka periskopso bscrvation . Slutliacn
s lllan
~'
b
o t• .,» oc..l ~ f'an!1 snart alt man h amnat
b l l'
un d r·r bo tt
I(
. o t ~pa
till _n agot ~s~_ort for~_mal. Ub _tog .botten på 20 m djup lll~::
ut h ll fJordens m i tt och a(i r... ·t
ch e·f en beslat att vanda
. om att man kommit rät t."' S·" Il\· l
.
t t f..orv1ssa
..
s1g
a n f a ]l f or a
111lina
c
·
· · l t t M m~ t..orna d e 1· 1~aJgnmden,
vände åter och smög sia
t~su a ..:
: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 fjor d r ns mitt
!o~ att an en gang overblicka situationen och satte sl utl igen
1gang attacken.
Eft~r desosa förberedels er, som tagit c:a en tim m e, yar
man ater pa plats. Fartygsche fen placerade SB lad d ni ncr c:a
30m från d?.ckans ~na stäv, fortsatte 50 m längs doc'bns
botten och slappte dar BB laddning. Ub hölls hela tid en pa
knappa 20m dJup. Båda laddningar na hade erll'"tlli l en för·
d röjning på 4 timmar till explosione n. Man hade c v arit i ulä·
ge nära 20 timmar utan avbrott och luften ombord kändes
nu ljoc~< och fuktig. pet gälld~ därför att snabbt dr aga 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 vädr a ut bw
t~n. Snart återfann man bogscrub och sedan fä r db esätl·
n.~ n gen ö.vertagit ~- 24 s lartade man bogseringe n h em ~] t. Den
~ors~.a tnumfen cf ter hemkomst en förbyttes emellertid snart
I gramclse, när det uppenbara des alt man trots alla onJ·
~orgsfulla förbe_reclel ser i stället för flytdockan sä nkt ~n
augare (Bergenfel s på 7.500 ton), som legat förtö j d intdl
det avsedda anfallsmål et.

1

Fig. 5.

Imperial \Var Museum.
Dvärgub a v typ XE.

:\ien sk am den som ger s'ig! I sept. 19-!4 var X. 24 klar
för ny att ack. Denna gång blev bogserfärd en över ~ordsjön
gropigare och n är båda ub gick på 40 m djup kunde ma!l
ännu känn a den våldsamm a sjön på ytan . Vid ett tillfälle,
nä r bå ten r u tinmässigt måste inta marschläge , gick en man
(grodm a n nen) på dvärgubåte n över bord och drunknade .
Fö rst eft er ett dygns väntan lyckades man få över en erlättare ur färdb esättningen , som uppehöll sig på bogserub.
:lär X. 24 äntligen släpptes den 10 sept. kl 0800 hade slridshesättn'ingen redan upplevat 80 strapatsfyl lda timmar ombord.
. Färden uppför fjordarna mo t Bergen förlöpte lika lyckligt som ett halvt år tidigare och ubåten var åter inn e på
redden, där man observerad e masttoppa rna från den tidigare ~-ä nkt a Bergenfels sticka upp ur vattnet. Dockan var
denna gång i flytläg e och några n ya skvdd för att hindra
~b anfall upptäcktes ej. Chefen lät X. 24 krypa fram un~~t· dock ans botten, där han placerade sina båda laddningar
Pa samma sätt som avsågs ' 'id förra anfallet. Återfärden
lllo t Skottland gick programen ligt och denna gång ingick
r~PPorter från Norg:c att både flytdockan och ett fiskefars~ g, som lega t intill denna, gå tt till botten genom explo'tonen.
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3.

Mot japanska kryssare vid Singapore.

»Operation Gambit».

Y id i nvasion~n mot K annandie somma r en 1\J ! l
n~an b egagna sig av X-·1Craft som hjälpnavigcri iws l heslii
nara ft:~~1ska km;l ~n. oDc __utv alda, X. 20 och X. 2:;, \~':'.',l e1
~:led ex u_ a, syrgasforrad for a~t kunna ligga längre i t s~g.
~-~1- ,va nllgL, r~pete rko~np~ss f_ran gyrokompass en På til~gf
f~n a~t tmd~-rl~~ta nav1germg 1 marschlägc, samt ckolodac\
e u trustades de hl a m ed tr·<1 I1,.'' 1lO t· tdan.
Jaggn1ng. Da rJaml
j
.
. f'
ra(l 10 yr m ed tillhörand e tel eskop smast, han dsi()' na ll alej
anter.
<
b
nor, h a nd vapen och n å gra extra ankaren .
o

P ö. kvällen den 2 juni begav m a n sia av un de r -11lO.. ri·
1
· ··
mo t fr a'nska kusten.b I hörjan bo ' '_er
oc 1l s t vorC! e t J·11 •S.JOSS
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 marschlagem en må st t\ ll,
ra uppt äckt. ~r~::
dan d~t 1J~Isn~t: m_ta ul äge_ för a tt ,ej riskeD
(~e~1 g a 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 kust e n, som had e b tvdii cra
1antdJtl.1c'1 r ken .. at t .. navigera efter. Ma n hade ord er a t't inta
f as ~- a 11.c::
1 vant1agen, och sed,~ n u~å tarnas_ po~it io nc r noga
()';,.,.'- 11 Ian
mtogs hottenla•• t-,aen. \ 1d morkrets• Itlbt·ott hHbestamts
.
o
ater upp och st~:r d c narmarc land föe a lt noga ,lws tii mma
sina l~gen , varvid överraskande nog en svag fv r befa nns
v_a ~ ·a tand. Denna blev till stor hjälp. Sedan ubåtar nas po~Ihon e_r noggrant faststi:illts drog s ig båtarna å te r ti ll sjii~)
l gryn1ngen och in tog å ter hottenläge för att invä nt a mor·
·
'
go n en 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 invasio nsfii relagel
sl~rtal 1 1~ togs mellanHigen (alltjämt till ank a rs) fiir all
mms~~~ nsl\en ,fö1: u pp,Uickt och förebygga att hela fö reta·
get roJdes. De_n G Juni kl 0-!-!5 i ntogs marschlägen , teleskops·
~ntenncrn a r1gg~des upp oc h 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 d å n. Man siktar den väldiga armada n av hun d 1·ala1s far·
koster. Så s nart d c första f artygen pa~sscrat uh lätt ade dess:I
r·
och S•lyrde till sjöss mellan d e Ol'äkneli aa fm·tvgskolonne
leill
.; ,
""'
..
b
t
t·
.
,~
c
M
passerade
n
ä
,m
cvapnade
na. an v1ss c a t tusentals
men förstod att få ens an ad e ub exis te ns, än mi nd re sn"
<lem. Dc had e dock varit d e föl'sta I
Snart var de ~H e r hemma i ub åtsbas e n Fort Bloc khotlse-

J.rorei1 }945 överfördes ett förh a nd X-craft med sitt depå\~d från Europ a genom Panamakana len till Pearl Harfar )_"'Man hade övertygat amerikanarn a oni läm.pligheten
JJ~Ll~tt sätta 'i n d em i krigföringen mot japanerna. Am.ira)
:\'· ~itz visade sig dock obenägen att utnyttj a hhåtarna var:N_J~1 de i stället has erad es om till Australien. Här fortslatte"s
f?Jigare intensiva övninga:r för att vänja besättn'ingarn a vid
~e tödindr ade vatlenförhå llandena. Urtd er sommaren 1945
fö rlorade XE . .3 och XE. 6 därvid sina grodmän som stigit
•
. .
o
ut genOI'n slussen i ~1lägc. . ...
Jap anerna had e v1d e tt hllfalle lagt de bada ,10.000-tons
krvssarna T akao och Nachi till Singapores närhet. Fartyge;1 var ej ofta till sjöss men hotad e Sl1:ändigt de allierades
sjöherravälck. Man heslöt därför att söka komm a åt d e indraget baserade fartyg e n med X-CI·aft. Uh-förbandet ))aserades om till Born eo. XE. l samt XE. 3 fick order att ;m·
fa lla d e b ada 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 rådand e
ombord n är den kalla Nordsjön hytts mot ett varmt hav i
närheten av ekv atorn. XE. ~) kom först fram. Kl CtiOO den
30 juli skiftades ,besättningar, och kl 1100 kunde stridsbesättningen ka sta loss bogsertåget för att låta uh fortsätta
på egen hand. För alt komma åt Takao m åste fartygschefen
navige ra ub åten 40 dist ansm inuter uppför det trånga sundet J a hore, varvid man m åste smyga sig efter de grunduppfyllda och min e rad e stränderna eftersom den djupa leden bevakad es av fartyg och hydrofoner.
Slutli gen siktade man japanen. Fartyge t visade sig d ock
V?ra förJtöj t på så ;{runt vatte n att båda stävarna näs tan
v!_lade på hotten. Midskepps hittade FC till slut ett h å l tillr-ackli gjt stort för alt XE. 3 skulle kunn a kryp a in und ee
hyssarens köl. Nä1· grodmann e n vid utstigningen från slussen skulle öppna övre luckan i uh däck slog den 'i kryss'lJ·ens botten oc h kunde nätt och jämt till åta honom komma
genom. De spröt, som XE-håtarna var utrustade m ed, gick
Ilaturligtvis ej h ell er att resa. Med vid utstigningen skadad
andnin gsapparat kunde grodmannen likväl fästa ett antal
bugmin or efter kryssarens botten och sedan återvända omOrd. Från uh lösgjordes också SB sidaladdning v arp ~i FC
~lian Upptå ckt lyck ades omanövrera ~E. o3 f ri i dc~ klar~
attn et. Grodmannen m astc emellerhd ater bege s1g ut 1
1
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sjön för .att lossa den ~ast_nad.~ BB behå~lare, som a! tljä
var delvis fylld med hdsmstallda sugmmor. Allt fo ret 111l
i fiendens närhet utan upptäckt och efter en lyck ad ~ °gs
11
färd fann man uts~öubåten ?ch togs ~~nder ~ogseri_n g he n ~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 Ige n 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 stor u h ~ l
kryssarens botten.

·en var svårt skadad men had e hamnat på botten i
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 spränggotdnin gar vid fartyget för att ...brmga d~.tta att kantr~.. .
Ja~E. 3 och XE. 4 ut.r ustades foe att avh~gga c.n ny vts~t .l
d t J a h ore. men lUSt so1n man stod 1 begt ep p att d,, _
sunlae ingick meddelande om .~ tt e1~. andr:a atomb?mb fällts
~~t dä r med var kriget slut for dvargubatarn as ctel.

r~rY 5 ~~ Iäge
1

j

slutord.

5.

S aigon, 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 •s öka kapa för japanerna viktiga telegrafk a blar.
XE. 4 startade med sin bogserubå t vid midnatt de n 27 juli
på den ö50 distansminut er långa färd en från basen till Saigon. Besättningen hade utökats med en extra grodm an. Man
hade bra väder, och sedan Sltridsbesättn ingen övertagit ubft.
ten var man snart inne i det aktuella farvattne t. Eft er
några mindre mis,söden bland vrak, som det fanns go tt om
under land, kunde man lägga ut 'S läpdraggar och bö rja Jela
efter kablarna. Vid varje bottennatp p måste den ena grod·
mannen bege sig ut i vattnet och lossgöra ubåten. Så fiskade man den ena kabeln, vilken kapades. Även den andra
kabeln nappade till slut men gr'o dmannen hade my cke t k
svär med att få sin luftmanövrer ade tunga kapsax att ftn·
gera och fick återvända flera gånger ombord för att f<'\ den
användbar. Till slut blev även denna kabel kapad oc h 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 p å den tre
dygn lå nga färden mot basen.
.
XE. 5 var mindre lyckosam u lanför Hongkong. Gn dc~· ll '1;
ra fyra dygn letade man förgäves utanför hamn en 1 de
slammiga vattnet utan att fim~a n ~g ra ~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 b å da X-craft återkom m,t~.. 1\
basen p å Borneo ~eslöt man sig för ..~tt göora e!t 11)~tl hJ I ~~e.
att söka komma at Takao, som all.Jamt lag v1d Sm ga p,

..

Någon läsare kan möjligen före~tä~la s.!g, sedan han last
det för egående, att man borde ga m for ..att ute~.l~1ta~1d.e
bvgga dvär gubå tar. Denna fartygstyp bleve val ~vsevat t htlh6are än ub åtar av traditionell storlek? En saclan slutsats
~r emellertid delvis _felaktig. ..
,
, ..
Ubåten är en speciell vapenbarare med ofta me t begt ansade m öjligheter i sjökriget än må.nga .. a~~.dra f~rtyg,ss l ~g
och strid sm edel. En alJmän strävan ar 5Iarfor
oka ..vaq e
vapenbärares effektivitet för att allt hattre nwta d e ok~de
krav m a n ställer p å d em genom krigskonstcns .. ul~' ed~lmg.
Motmedl en att upptäcka och förstöra uh ök~ stat~~!Igt 1 antal och effektivitet och den 's tora ub å ten ma·s te 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 elvärgub åten s enda fördel är mindre storlek och hältre
manöverbarh et.
D.värgub åtens lägre kostnad i jämförelse m ed den ~~or a
ubåten är i själva verket också blolt ske.~1bar. Den .forra
kan bl ott användas i kustens omedelbara narhet elle.r momskärs och i hamn ar. För att lwmma till sina op crah on~om
råden måste följefartyg avdelas föe både fram- ocl~ ~ ~ er
f~rd och på dessa skall ubå tens h~sä i~ ningar boeredas lt llrall e
hll andhäm tning. Även basorgan'lsatw nen maste byggas ut
0
lllsorgsfullt.
.
~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 b å de k'ostsamt och k an s]·
11 1Jt
der m edel, som bättre kunde utnyttjas på annat h åll
ubå t en blir sålund a en dyrbar och svårhanterlig f m~t . v_atg.
vars införande i större antal för m ed sig problem 51 ; 111gs tyll,
blir
'
svå ra att överblicka och lösa.
kel
en
relativt
Å a ndra sidan torde dvä1:~ubåt en vara
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 1:·
01'
pa de fl esta varv av ordinär stor l"l·
erkas
kunna otillv
'- "SOrcJ
.
l .
•
nu~g pa wrt helrymd och , utan tillgång p å arbetarsl mn ·
av
uba isspec'ialister.
a
iirl
a
fler
i
ekomma
för
. E ft ersom dvärgub å tar alltjämt
ti \' f?tlsflottor m åste man docksåo räkna med att en ])resum
len.
.
..
·1 ·
d ; ]"·an Vl)
a anvahn. a s~danaf mot Sverige. Våra stora skärgarc1somrac1en oc 1 .manga all svårskyddade an k a rpla tser
och hamnar inbj ud er även därtill.
. D e t vor~ därför värdefullt om svenska marinen i fred .
s
hd hade tillgå ng till n å gra dvärgubå tar
de~s för att u tröna och avpassa erforderliga fö rsvarsanordmng.~r 'och baspersonal att upptäcka dvärgubåtnr, och
dels for -~tt s~caffa oss prak!iskt underlag för b edömning
.
av . d eras lamphghet som b es tandsdel i vår flott a.
Att lå na dvärgubå tar för ovannämnda försök k an vara en
utväg, som dock blir svår att realisera. Det s tat smakternas
vaknande intresse för stärkande av vårt ubåtsvap en, som
framgår av årets statsverksproposi tion , ger måhänd a eu annan lö~nin~ på frågan. Att arbete och pengar bör a läggas
ned pa starkande av vårt ubå tsvapen r å der in 5oc n tve.
kan om.

D
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rHE FLEET AIR ARM.
Brittiska flottans flyg .
Av C.-A. von

BRAUN.

Alltsedan flygplanet uppfanns har man sö kt utnyttja det
för Juigsä~1d ~mål, och redan under första världskriget blev
flygets kngsmsatser av stor b etydelse.
Royal Navy insåg tid·i gt flyge ts värde och h ade vid krigets
slut ett resp ektingivand e 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 mellankrigsp erioden, var de t helt n a turligt, alt R. A. F . i första
hand tillgodosåg sitt huvudvap en, de strategiska bombflygetj m ed modern materi el. F. A. A. - the Fleet Air Arm,
de t fartygsbaserade marinflyget - blev jämte Coas tal Command - det landb aserade 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 flygledningen, bidrog ingalund a 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 försvarsgr enar
skall komma till stånd.
Under trycket av d en växande utrikespolitiska spänningen ·och då d e rådande förhållandena inom marinflyget vis~d e sig alltmer otillfredsställande , beslöt britl'iska r~ge
nngen år 1937 allt d et fartygsburna fl yget skulle orgamsaloriskt å terför as till fliottan. Beslutet kom a.tt verkställas
först 1939. Coastal Command däremot tillhörde även i forlsättningen R. A. F .
.När kriget bröt in stod F . A. A. således und er en fullstä nthg omorganisation och med på d et h ela taget omodern flyg111ateriel. D etta förklarar till en del varför brilliska marinf!Yget ej kom aH ~ spela samma bemärkta roll som sitt amel'Jkansk a systervapen. Åtsk'i lliga förnämliga prestationer av
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det brittiska marinflyget utfördes dock, varvi d l· 11
främst märkes det glänsande genomförda torp e da ~1~ ske
mot ilalienska flotta!1 i ~aranto den 11 novemb er Hl-~let
~laget 01~1 Atlanten ftck hade det land- och fartygs h::t ~ cr, l
flyge! sh.ta ont, och yp1m:ärksam made insatser gj ordes ~.~le
lokahse1:mgc n ?ch sankn~!1g~_rna. av de tyska slags kep) Id
Det .vJsacle s.1g sna_~·t nodvancbgt att flottan öveetog Iden_
1
oyerahva 1ednmge~~- aven av ~oastal Cm~~mand. Egc n <] 01e11~
c
Coaslal
over
mflytande
allt
I1gt nog har R. .N. forlm·at
mand efter kriget. Här har tydligen krigserfarenh et er na ~~Il
att
vika för prestigesynpu nkter.
t
d
me
försedd
flottan
I dagens läge är den brittiska
starkt flygvapen under kraftig utveckling. Man ha r fjorte01t
hangarfartyg - alla moderna och sex sjösatta efter krig :
samt två under byggnad. Hangarfartyg en vari era i sto~
lek från 36.800 ton (Ark Hoyal) till 13.190 ton (Gl on ) oc\.1
·
ta från 90 till 34 flygplan.
Slorbriatt
sig
visat
På hangarfartyg sområdet har d et
tam1 ien i åtskilliga av•s eenden leder den tekniska u tvecklingen. Två betydelsefull a bl'ittiska uppfinningar ha även
anamma ts av den amerikanska flottan. De,t ena ut gö r det
diagonala flygdä cket, som går ut p å att start- ocl; land·
n.ings~banan ät· för~kjuten 8° i förhållande till långskcppsnktnmgen. Man vmner härigenom avsevärt utök a d e upp·
ställningsplat ser för flygplanen och min skar också oh·ch
·
riskerna vid landning.
som
lt,
katapu
ångdriven
en
Den andra uppfinningen är
gör det möjligt för hangarfartyg et att sända upp sin a plan
ulan att som förut behöva gira upp mot vinden. Va d detta
kan betyda i fråga om förbättrat taktiskt uppträdan de 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 ä m 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 Squa d 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 . Dc553j
utom finnes tio stycken R. N. V. R Squadrons. - The RoY
Naval Yolunlary Heserve är väl närmast jämförba r 1ned
vår sjövärnskår.
<

Bild l.

Hawker Fury.

Grundstomme n i marinflygets jaktförsvar utgörs ännu så
länge av den kolvmotordri vna 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 m yck et användbar i Korea, utgör en direkt utveckling
av den från kriget kända Hawker Tempest I sex divisioner ingår d en likaledes kolvmolordri vna Fairey Firefly varav en variant används i Sverige av Svensk Flygtjänst för
målbogsering. Flygplantype n som för första gången levererades till hangarfartyg i juli 1943, används numera huvudsakligen för ubåtsjakt. Flygplanet avses ersättas av d en
propellerturbi n drivna, för ubåt sj akt specialkonstr uerade
Fairey Gannet (Bild 2). Detta flygplan, som bl. a. ä t· försett m ed en stor nedsänkbar radardom bakom bombrum~let, emotses med mycket stora förväntninga r av den brithska flott an. Ett mindre antal exemplar är redan i tjänst.
~airey Gannet har utom av brittiska marinflyge t b eställts
1 ett fyrtiot al exemplar av dess australiska systervapen.
ll!anet har emellertid visat sig bli ytterligt dyrbart i anskafflling varför amiralitetet även beställt ett mindre ubåtsjaktlian, Short Seamew, som endast lär kosta hälften så myc.
<et (750.000- 900.000 kr).
S l 809: e divisionen ingår nattjaktversio nen av de Havilland
ea H ornet, ett tvåmotorigt kolvmotordri vet flygplan, som
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Bild 2.. Skyraider.
Den stora rad a rdomen under fl ygkropp en framträd er tyd;i3t.

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 ha n oarfal'·
'
b
tygs b aserade vers.i onen av vår J 33.
I 849 :e div_isionen. ingår det amerikans.k a radarsp aningsplanet Skyrmder (Bild 3). Detta flygplan, som varken hal'
beväpning eller bomblast, är utrustat med radar anläggningar 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 pr oYilö~ 5
forsta gången 1946, beställdes av amiralitetet huvu dsaldJ·
gen för det nya hangarfartyget Eagle. Planet är elt exempel
på d~ leverans·s vårigheter, som den brittiska fly gp lanin·
dustrm brottas med. Trots att det, som ovan nämnts, p ro":
flögs redan 1946, kunde den första Attacker-divisio nen e)
uppsättas förrän i augusti 1951. Planet har en toppf ar t pn

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
raketl as t.
Hawker Sea Ha w k (Bild 5), som liksom. Attacker är ett
rakvin gat reajaktplan, är betydligt snabbare; toppfarten ~i.r
~ -01 5 km / tim. Serieleveransen av detta plan påbörja des v1d
arsskiftet 1952- 53.
813. division en har nyligen utrustats med \Vestland '\VyVern (Bild 6), e tt prop ellerturbindrivet plan ursprungligen
avse tt som torp edplan. Huruvida planet också kommer atl
Utnyttj as som sådant är osäkert då man inom brittiska
flo ttan nu synes överväga att slopa denna anfallsform. Plalle ts toppfart ligger omkring 800 km / lim.
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d »Front -Line Squadr ons» ingår även 8"l8 Squadr on,
m ed S. 55 helikop ters, m en m era cli:irom senare.
andra linj ens divisio n er ingå r e tt stort a ntal va ri erand e
flYgplan typ er, avs edda för försöks verksa mh et, utbildn ing
11
JJl!1 5 tad

tl r1

1 11 ~~- de högmo d ern a flygpla n, som utv ecklats för m a r in-

Bild 5.

Hawker Sea Hawk.

B ild 6.

\ Ves tl a nd \ Vyvern.

raels räknin g, märka s Superm arine 508, var s produk tion
fl~~å!lit »super priorily », samt de Havilla nd 110, som beställ ts
~~en mindre se r'i e. D et sis tnämnd a fly gp la n e t, vars ena pro; tyP föro lyckad es vid den stora flyguts tällning en p å Farnb~rough h ärom året, tord e vara ett av världen s snabba ste
fJvgplan.
-Den bri ttiska flottan har h elt accepte rat helikop tern som
en oundgä ngligen nödvän dig bestånd sd el av en mod e rn sjö)llald.
Den 848. divisio n en, bes tåe nd e av helikop trar, har sedan
januari 1953 vari t station er ad i Singap ore, där den gjort
stora insa tser i d et pågåen de fälttåg et mot terrori stiska folkstamma r på Malack ahalvö n.
Und er den stora översv ämning skatastrofen i Englan d och
Holland u tförde Royal Navy's helikop trar ett omfatt ande
räddnin gsarbe te.
Vid sp aning efter d en förolyc kad e ubåten Affray i april
1951 visade sig helikop tern i åtskilli ga avseen d en förena
flyg.. och fartygs spanin gens fördela r. D en kunde snabba re
än någo t fartyg utspan a s tora områ den, och den kunde noggrannar e än något annat flygpla n detalju ndersö ka vattenytan.
Brittern a väntar sig också stora insatse r av h elikopt ern på
ubåtsjak tområ d et och man har bl a tänkt sig att vid kri g
för dett a ändam å l b asera ett avsevä d antal h elikopt rar ombord p å hand elsf artyg.
Vid landsti gnings företag anvä nd er m an h elikopt rar för
ana ~.t »hop pa över» s tran dförsv a r et och g ive tvi s bruk as det
samför
grad
ög
h
i
också
~andb ara .t ranspo rtredsk apel
andsu ppgifte r.
Den s törsta h elikopt ertypen f n i F leet Air Arm lwn endast
~~. 10 pass agera re, men avsevä rt större h elikopt rar är p å
Vag och n är dessa k omma i bruk tord e flygpl antype n ännu
~ner k omm a a tt stärka sin ställnin g som en omis.tli g länk
1
kedj an av d en mod ern a sjömak tens stridsm edel.
Den 'b rittisl<ca fl ygp lanindu strin ligger i k onstruk tionshä nseende kan srke främ st i utveck lingen och detta gäller d å i
synn erh e t på flygmo toromr ådet Man kämpa r dock med sto-
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ra svårigh~t e l' näl' det gäller att snabbt f å fr am d ,
fl~~gp l ansener, som den brittiska försvarsma k ten l c .~> lol·n
stallt. F. A. A. har här kommit i efterhand eft c1· (] (''lna tst·· hQ,
l_,;:m~cl en R. ~- ~·· :nen dc omoderna flygpl a ntyp er 5 0111 ' ;0 \'te
l viss gra d Inga 1 v~pn e t torde nu snabbt ersä ttas a v c1n~14
1
m_?.derna, varefter .. ave1~. denn a d el av R. N. ko 111111 e ~ og,
praglas av. d?n el'lcant hoga sta nd ard som alltid k ön n et att
eck.
nat den hnthsk a flatl a ns fö r hand.

synpunkter på torpedutvecklingen.

Källor: T h e Navy 9/53, 11 /53 .
Sveriges Flotta 6/53.
L ooping 10 /53.
And er sson , H . G., Kalla k rige ts fl yg.
Ett å r i luften , Fl yge t s ~irs b ok 195 3.

I detta teknikens århundrad e är man på alla håll och inalla områ den i full färd med att; tillgodogör a sig och tillfäJ)IP a d~ up~?finningar_ som göras. Van~!gen ~~ro språng _i utvecklingen. sallsynta for~te~lser. J? et galler mle bara 1110111
vapentekmk en utan tekmk 1 allmanhet
Så pass revolution erande framsteg som uppfinnan del av
reaktionsd rivna flyg])lan och atombomb er höra in te till d e
a!ldagl'iga företeelser na. Men införandet av nya drivmedel
fö r torp eder under andra världskrige t innehär dock c lt r ä t t
krafti gt steg framåt i utveckling en inom torp cdvapnet.
För alt emellertid komma framåt i det val'dagliga arbetet
mås te man målmedve tet arbeta på att förbättra och effektivisera med utgångspu nkt från gamla förfaringss ätt och metoder. Ofta kan det ske ru tinmässigt men i regel sker det
med stora ansträngni ngar, för att man s.k all nå resultat.
Den kontinu erligt fortgående utveckling en inom. torp edvapnet arb etar på två skilda vägar: den ena går parallellt
med teknikens framsteg i allmänhet, den andra sysslar med
renodl ade torpednrob lem och den härför nödvändig a speciella grundforsk ninaen .
. Den a llmänna standardhö jningen inom mekanisk t eknologi har naturligtvi s också vapentekn iken haft nytta av. Det
~r i synnel'hct utveckling en Då vissa fronter t ex utveckling en
Inom bil-, flygmotor- , ångtekni'k m fl liknande områden,
s?nl varit särskilt gynnsam för torp edvapnets del. Emellcrh~ kunn a inga genvägar tagas. De landvinnin gar som gjorts
pa andra områden måste hearhetas för att kunna tillämpas
Inom detta vapen. Nya material och konstrukti onsmetode r
~~~ lett till fö1<bättringar t ex inom flygmotort ekniken, men
or att kunna till ämpa detta inom torpedtekn iken måste först
g~Undlig a beräkninga r, försök och långtids.p rov utföras. Ett
s~?ant arb ete kan emellertid ej på förhand beräknas ge po~hvt .. resu~tat, ef.tersom torpedmas kineriets at:bctsföeh ållany~n ~ro sa speciella och dessutom konstrukti vt sett redan
ledigt ansträngda . Säkerhetsf aktorer, som ge bred margi-

Av Marindirektö r T. oDrvlAN.
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nal för driftsäkerhet, kunna generellt sett endast tillä
1
för sådana detaljer, vilkas bristning eller koll a ps ~\~ 11 as
'lliJe
kunna äventyra den arbetande personalens liv.
Men inom torpedtekniken finnas, som ovan ant ytts, Vi
speciella problem, som helt eller delvis sakna m ots va ria~sa
1
på ~mdra område1~. O.ät:för l!~åste man bedr~_v a en rch~t ~1
omfattande grundforsl,;:mng, for att framsteg over h uv ud :' t
a.
get skola kunna vinnas.
Sådana speciella torpedproblem erbjuda exempelvi s dc t å
samarbetande propellrarna, som rotera i motsall ri ktniv,
mot varandra. Detta är en anordning, som är nöd vän di g t~
01
torpeder, men som f. n. inte tillämpas på andra områ de
Vissa probl_em rör,?-nd e torpe~lens styrning_ äro även sp ecieN\
torpedtekmska. Pa senaste hd har man mom elek tro nike1
varit sysselsatt med problem, som äro av synnerlige n sto~
betydelse för torpedvapnet Men torpedproblemen ä ro av så
pass extraordinär art, att man inte utan vidare k u nn at ut'nyttja forsknin,gsresultat et från andra områden, ut nn har
varit tvungen att bedriva egna forskningar, spedellt av sedda
föt· torpedvapnet Likaså bli alla undersökningat· rö ra nde
s k kemiska drivmedel särpt·äg,lade torpedprobl em, även om
man ibland kan utnyttja en del erfarenhet från rob ot- ell er
raketvapnen.
De resurser, som skapas ,genom teknikens frams te g. 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 torpedvapn et 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 lättskött, driftsäker och helst även billig i framställnin g. Hcdau
d e bär uppräknade krav en, vilka kunna tyckas gansk a själv·
klara, ge emellertid en antydan om att problem ställ ningen
måste bli relativt inv ecklad. Torpedekvationen har m8nga
obekanta. Ekvationen blir än m er komplicerad om mn n tar
hänsyn till utskjutJ'lingsanorclningarna, där låg vikt, enkelhet i konstruktion och h an dh avan de bli de viktigaste kr ave~i
Kraven p å ökad sprängladdning, fart och distan s ha ha
lill följd, att torp eden tilltagit i storlek under å ren s loPP:
Kalibern har vuxit fr å n 38 via 45 till 53 cm och län gde n ]Hll
ökat i förh å lland e därtill. D e två sistnämnd a di arcu etra rnH
h a liksom genom en intern a tionell överenskommels e fa st~J a~
gits fö r st a1~dar?.torped e1.'na, d ov s d:- som äro by ggda_ ef t~~
syslelllet luft, hransle, vatten, sa att 4~ cm torp eden an \'n nd

50 m flygtorp ed på grund av sin lägr e vikt och 53 cm
den som fartygstorped. Längderna variera något i olika
torP ~ .
rinei.
Jlla der långa tidsperioder har stot· sekretess vari t rådande
1
~1 111 6 de olika marinernas utveckling. Denna isolering har
J;_~· • ;å rt lands vidkommande varit ganska kännbar beroenfo t å de små medel, som stått till vårt förfogande. Vad dc
de_ ~od yn amiska frågeställningarna och principlösningarna
tet;räffa h a d e dock varit kända och bearbetats på ungefär
bennna sätt i vårt land som inom andra mariner. ProblemO"arn a och den konstruktiva utformningen på olika h åll
~-asnin
0
v de i toq)ederna ingående detalj erna ha trots den rådande 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
(marin en s) förfogande för produktens slutliga framställning.
Som en följd av denna »standardisering» komma även torpe dern a~ presta~~da inom oli_ka m~rin~_r a~t variera inom r ela tivt tranga granser. Det v1sar s1g namllgen, att den ovan
antydd a torp edekvationen för en viss diameter i stort sett
endast h ar en lämplig lösning, d v s ett passande storleksförhåll a nde mellan d e ingående faktorerna. I praktiken betyder 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 torp edens
fart eller distans. Det lämpligaste förh å llandet mellan d e
mgåend e storhelerna blir en kompromiss mellan militär a
önskemål och teknikens möjligheter.
Av d et hittills sagda framgår, att utvecklingslinj en åtminst?ne för den äldre standardtorpedens vidkommande har v a l'!~ kontinu erlig. Trots att de skap an d e krafterna inom d e
ohk a marin erna i stort sett arbetat var föL' sig ha torp eclel·11~ konstruktivt sett blivit så pass likartat utformad e på olika
h~~l, att m a n kan tal a om. standardisering i vidsträckt b eIUarkelse. Tidigare har också framh å llits, all införandet a v
11Ya drivm edel medför ett visst språng i utvecklin gen. Detta,
80
1ll i och för sig är av oerhört stor betyd else för torped vapl~et, inn ebär nu,' att faktorerna i torp edekvation erna bli för~~dr ade och att den lämpliga lösningen av ekvationen där0~' komm er att bli en ann an än tidiga re ell er med andra
0
~'d, att en torn e d konstruerad efte1: d c nya riktlinjerna

·t

Jlles

::l8G

skull e få en helt annan utformning än den äldr e sta nd
Ut·(j,
torp eden.
'
n.
in
ekvationen
andra
även
tid
Det f in ns emell er
fak to rer, som förändrats d e senare åren. Genom öv~':c~1 d~
ti.lllätt flotta - det. är en fö~etc~lse inte ba~:a inom Yå ~·gran
1
rm utan tendenser 1 denna nktnmg kunna aven skön j :a1
om stormaktsmarineru,;:~. - kommer jämvikten i torpa\ ilvati.oncn alt. rub~as. Tidiga:·e har antytt~, att tor p~~ ek,
sprangladdnm g 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 '·
ch
distans.
Dc: ~~· inte uteslutet, att .~n å tergå ng .. til~ en mindr e diamcter for fartygstorped en ar en god losnmg. En 1·ä tt st .
v ~nst uppst~ r .iu ocks å därigeno m , a tt utskjutn i n gs a n~r~~
nmgarnas vild och utrymme minska.

Litterat ur.

Eirik Hornborg: » HÅRDA BUD», Schildts förlag, 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 ofreden som så hårt prövade Sverige-Finland . När ryssarna under stora
ofreden trängd e in i Finland flyttade Andreas Castellius och hans fader
var kyrkoh erde i en finl ändsk landsförsamling över till Stockholm.
50111
När den militära ledningen så planlägger en partigängarexpe dition till
det av ryssarna be·s atta 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 up pväxt 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 verkligh eten befinnes vara en mycket uppoffrande man som villigt bispringer Casteliius.
Det hela blir upptakten till en lång rad dramatiska sammanstötning ar
och intermesson nmllan rYssarna och den svenska partigängaravdel ningen.
l dessa skärmytslingar stupar både partigängarchefe n och kyrkoherden som m.an trott vara en förrädare - för ryska kulor. Castellius - som
nu blivit avdelnin gens chef - lyckas efter många äventyr och stra patser
föra expeditionen åter till Sverige. Den militära ledningen i stockhalm
fick därm ed und errättelser fr å n Finland, ryssarna där oroades och den
lojala landsb efolkningen fick nytt mod under ryssarnas övergrepp.
Vad so-m är ägnat att förvåna i ett sammanhang som detta är att histo,
lieskild ringar av ~3 veri ge-Finlands hå rda kamp för sitt fortbestånd urider århundrad en nästan uteslutande numera skild ras av finländsk a b~de svenska och finska - författare. Man frågar sig om inte detta är
~tt svaghetstecken . Det folk som glömt d en 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.
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Behandlingssteder for i<jpnnssykd o mmer i
dens havnebyer, Fritzes Kungl. H oYho]·]1 "er.
' a11d
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 sj uka 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 ll avnebyer:
Förteckningen är givetvis avsedd att tjäna handelsflottan. Det kan elllel:
lertid vara av värde att läkarna på flottans långresefartyg h a till~an g till
förteckningen, som medgiver hastig och god orientering i fa ll där far.
tygsläkaren anser sig behöva samråda med 'specialistkollega i ham n eller
tillgång till resurserna på en specia lklinik. Det är därför önskvärt, :1tt
förteckningen medföres å långres e.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 Steen sen.
Med anledning av att 75 år förflutit, sedan den första dan ska 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:a r. 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.

