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Raketers konstruktion, prestanda och 
användning. 
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A v kaptenen Rolf Rollof. 

Haketvapnet är i själva verket av mycket gammalt datum 
och utnyttj ades för krigsbruk tidigare än kanonen. Den första 
strid i vilken raketen användes var troligen i försvaret av 
Kaifeng, en av nordvästra Kinas städer, när den anföHs av 
Ghengis Khans son Ogdai år 1232. Kineserna överraskade då 
mongolerna med ett hemligt vapen, de brinnande pilarna, som 
avskötos utan hjälp av båge. Redan några hundra år efter 
Kristu s hade grekerna med stor framgång använt den grekiska. 
elden särskilt till sjöss för att antända de eldfängda roddflot
torna. Den grekiska elden ~\stadkoms av bl a träkol, svavel och 
vanligt salt, men kineserna som försökte l~opiem delta väster
ländsl'a vapen tog enligt en omtyckt version av misstag salpeter 
i stället för s.alt, och krutet var uppfunnet. 

Sedan kanonen uppfunits av svartbrödramunken Berchiold 
från Freylmrg omkring år J 313 försvunna raketerna ända fram 
till Napoleonkrigen. En engelsman vid namn William Congreve 
Jwnstrueradc då en raket, som blev ett effektivt vapen under 
femt io ~tr framåt. År 1806 prövade britterna sin Congreve
lal.et vid elt överraskande anfall mot Bonlonges hamn, varvid 
tunga raketer avfyrades från roddbåtar. Följande år användes 
J·aketerna i stor skala mot Köpenhamn. Mellan 25000 och 40000 
Congreve-raketer avfyrades mot staden och den danska flottan 
{)ch förorsakade stora bränder. 

Congreve-raketen, som hade en vikt från 6 till 20 kg och en 
maximal skottvidd av 3000 m, insattes en gång vid en brittisk 
landstigning i nuvarande Jugoslavien med en sådan döds
hringande verkan att Napoleons därvarande trupper kapitulera
de; de klagade över att det nya vapnet var >>fullständi1gt 
Omili täriskt». 

'Tidskrift i Sjöväsendet. 27 
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De nya vapnen infördes i Sverige år 1813 och tjugo ar 

senare uppsa lles en brandraketkår. 

Omkring 1846 uppfanns rotalionsstyrda rakeler vi lket v.ar 

ett s tort steg framåt i jämförelse med tidigare rakeler son1 

slyr ls av en pinne liksom våra nuvarande enkla livräddnings

raketer. Sedan refflade bakladdningskanoner med rekylhäm

ningsinrättningar införts några år senare försvunno raketcrna 

ännu en gång från l<rigels arena. 

En svensk major vid namn Unge upplog experiment med 

rake ler omkring sekelskif tet, och han utförde framg ångsri ka 

försök ho<; Krupp i Tyskland. Han lyckades uppnå skottviddet 

p{t öYer 5000 m med en 50 kg raketprojektiL 

t•ndcr det första världskriget förekom. knappast rakeler 

lro ls alt en amerikan Dr Robert Goddard hunnit mycket J [l!l ~t 

med sin~ experiment. Några 8r efter freJsslutrl började i 

Tyskland omfattande försök med rakeler för kommersiella i111-

dam~ll hl a som postflyg. Man diskuterade där ocks[t mycht 

möjlighelerna att nå månen med ml<et, vill<el inom parenh's 

skulle kräva en hastighet av minst 12000 mfsek 

Dc försök som framför allt omtalades i pressen var den 

tyska bilfabril;anlen Fritz von Opels försök med r.akclbilar 19:2;-.. 

Han uppnådde med sin Opel Rak III med 10 stora rakeler icke 

mindre än 290 kmjtim på järnvägsräls. 

Under det andra virldskriget användes rakeler förs la g~:mg

en .av engelsmännen i slaget mol Slorbritannien 19,10. De sal te 

rF1 in Z-kanonerna. Sedan följde tyskarna med 10 cm rake l

kastare vid Brest-Litowsk 1941, ryssarna med Katusja och 

amerikanarna med Bazookan. 

Raketers för- och nackdelar. 

Såsom allt id då nya vapen framkomma talade man om 

rev,olulion på det vapentelmisl<a området. Ordet rake t har 

blivit elt slag trollformel. Mycket kan nu S~'nas lala för al t 

artilleriet i traditionell fonn spelat ut sin roll. En granslmin~ 
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av ral.;elernas för- och nackdelar ge~· vissa hållpunkler för alt 

bedöma deras framlidsm6jligheler. 

Den mest framträdande fördelen är frånvaron av rekyl och 

påfrestni11gar på eldröret eller skj ulröret En enkel slällnin!:( 

ibland t o m rakelens transportemballage kan ersälla kanonens 

Z-kanonen. 

lave ll och eldrör med deras stma me l.allvikler. Genom ulskjul

ning~.anordn ing,arn .as ringa Yikt kunna raketer av grov kalihe,· 

skjutas f6tn lätta fartyg, som annars skulle behöva avsevärt 

förstärkns med d5rav föranledd ökning av vikten för alt molslå 

rekylen av en ar lilleripj5s med en projektil med molsvarande 

nyltig vih 
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Automatiska ral,etkastare ha en n1yckel enkel konstruktion. 
Det behövs inga invecklade mekanismkonstruktioner som vid 
k::tnoner. Man utnyttjar helt enkelt tyl1Jgdlagen. Sedan den 
understa raketen avfyrats elektriskt, falla de ö''rriga ned i lu r 
och ordning. 

Projektilväggarna kunna göras mycket tunnare på en ra
kelprojeklil. Delta gäller särskilt lys- och rökgranater, snm 
:okola verka genom splitter. Ett rakethuvud kan ha omkring 

Automa tiska rake tkasta re grundade på g ra vi tation.skra Eten. 

2.'5 Dfu sprängladdning mot 10 °/o för vanli,ga projektiler. D~t öx 
dock icke förbränningskaminaren medräknad. 

Genom de enkla l'onstruktionerna blir tillverkningen snalJh 
och billig och eTS>ålln ingsprobleme t förenklas ä ven genom 
minskade fordringar p~t materialels kvalitet, varigenom fl era 
producenter kunna utnyttjas, vilket är av största betydelse 
~ärskilt i l<rig. Någon specialmetall för gördlar och laddnings
h ylsor erfordras dessutom icke. 

Raketprojektilens E1,ga utgångshastighet och acceler::ttion 
möjliggör användning av stö tkänsliga supersprängämnen, vilket 
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medför ökad projektilverkan. Redan före det andra världs
kriget kände man till flera sprängämnen med större verkan än 
tro tyl, men dc kunna icke ulnylljas i artilleriprojektiler på 
orund av kanonernas stora begynnelseaccelerationer. Smn 
::> 

exempel kan nämnas alt en ö cm kanon har en acceleration av 
omkring 18000 g medan en rakeL av molsvarande kaliber endast 
har omkring 100 g. 

Den låga hastigheten medför även slön·e möjligheter all 

använch'l riktad sprängverkan. För nänarancle är det mycket 
svårt att lösa delta problem för artilleriprojektiler med stora 
anslagshastigheter. 

Projektilens yllre ulformning kan göras bättre för verkan 
vid anslag på grund av den lägre hastigheten. 

Flera olika rakethuvuden t o m med olika kaliber kunna 
användas till samma förbränningskammare. Detta gäller i 
första hand fenstyrd,a raketer. 

Vidare är det möjligt alt konstruera m ålsöizancle raketer, vil
ket därenwt synes vara närmast omöjligt för arlilleriprojektile''· 

Della var några av raketernas fördelar. Vilka äro då naclz
delarn.a? På utvecklingens nuvarande sl~mdpunkt iir otvivel
~-ktigt den bristande precisionen, särskilt i sida, den stö!rsta 
svagheten. Med den låga utgångshastigheten är rakelen mera 
benägen för avvikningar t ex på grund av vind än den aktions-
drivna projektilen. En riktningsförändring i början av raketens 
bana resulterar i större totalt fel än motsvarande avv1kning 
mot slutet av banan. Vidare föPbrinner nu använda krutraket
laddningar icke fullt likformigt. Betydande variationer upp
komma i reaktionsdriften under den ofta flera sekunder långa 
förbränningsliclen. Spridningen i längd är omkring 4 ggr 
större för rakeler jämfört med vanliga projektiler. Förhållandel 
mellan längdspridning och sidspridning ic1r för ral,eler ungefär 
3/1 mol 10/1 för kanoner. 

För att minska spridningen på korta avstånd, d ~ir elen ii r 
särskilt stor på grund av hanflackhel, salte engelsmännen skivor 
på projektilspetsarna, villza ökade luftmotslånclet men sam
tidigt ökades elevationen. 
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T illverkningen av rake tkrut är mera tidsödande än ti ll 

verkning aY kanonkrut 

En annan nackdel, om sammanhänger med rakelen s j)l'L' 

cision är, att rake lens tyngdpunkt förändrar sitl läge alllcfL'r 
förbrukningen av drivmedle t, som oflasl är placerat i den bah,_· 
delen av rake ten. Raketen blir därför alllmer framtung und";' 
~:in bana, en förändring, som menligt inverkar på stab ililclen , 
och vilken gel t raketkonstrul törerna m :l nga gråa hår. 

Raketcrna ha under förbränn ingen en höglryckskun l ~11t 

bakom sig till följ d av gasulv·ecklingen. Denna e!imincr :H' 
,isserligcn delvis det sugmolstånd, som annars uppsl~tr bakom 
yanhga projektiler, men sedan drivmedlet är förbrukat, övcrg:lr 
ral,clen till en .ordinär JWOj ek til. Dess bana hestår allts{\ av lY.l 
delar, där man har helt olika krav på projektilens balli stiska 
utfonnning. Förbrukningen av drivmedel medför iivcn all 
projektilens be1aslning d v s förhålliandet mellan projektilviklen 
och projektilens genomskärningsyta minskar, vilket ökar re la r· 

dalionen. 
EU annat minus, som är särskill framträdande på smärJ"' 

far tyg är den besYärl iga bakflammen. Den kräver antin gen 
skyddande sköldar eller också får den avledas i vattnet. Vida re 
~iro raketerna mera röjande b åde under dager och mörker än 

vanliga pr·o j ektilcr. 
För närvarande har inte rakelpr,ojcklilen, om den järnförc!'. 

Yild f6r vikt med en artilleriprojektil, samma skollvidd. Kru l
dri vna raketer ha knappast under kriget uppnå U större sko ll 
vidder än 11000 m. Del är raketer, drivna med flytande bräns
len -:ftsom alkohol, hensol och vätesuperoxid, smn kunna uppn:l 
yerkligl stora skoltvidder och dessa rakeler bli först ekonomisk1 
med vikler på över 150 kg p:i grund av det utrymme SOll 1 

bränsletankar och -ledningar kräva. 

Sammanfattningsvis kan sägas all nl'ketarlilleri är ldal l 
underlägset vanligt artilleri vid bekämpning av mindre m.H 
Framför~ alll vid hckiimpning av rörliga mål (fartyg till sjöss) 
framträd er denna svaghet. Vid bekämpning av ytmf1l m ed 
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}a'aftig eldkoncen tration är raketartilleri däremot av utomor
dentli gt värde. 

Man mäs le dock h ålla i minnet alt raketerna ännu äro i 
börj an av sin utveckling. Den oerhö-rda hausse ~om skapades 
under de senaste krigsåren har mcdfö·rt alt raketforskningen 
oå lt fram med stormsteg, sedan den slumrat i 100 år. I 1946 
o 
års amerikanska budget anv isades inle mindre än 1,3 miljarder 
dollars till raketer. Som jämförelse kan nämnas alt experi
menten, som ledde fram till den första alombomben, koslade 
2 milj arder dollars. 

Konstruktionsprinciper. 

Raketernas rörelse grundar sig på Newtons tredj e lag, som 
s.äger .att för varje kraft finnes det en lika stor och mot~atl 
riktad re.aklionskraft. Det är alltså icke dc utströmmande 
gasernas tryck mot atmosfären som driver rake ten. En raket 
går tvärtom snabbare i tunnare luft, där luftmotståndet ä.r 
mindre. 

Man skiljer mellan sådana rake ter, som föra med sig fö r 
förbränningen erforderligt syre. Sådana rakeler äro krutraketer 
och V2, som h ade flytande syre i beh[dlare. AndTa reaktions
vapen som t ex V1 använde luftens syre för förbränning. 

Raketen beslår av två huvuddelar, projektilen med den 
nyttiga laslen och förbränningskammaren med drivladdningen. 
l proj ektilen finns rör och sprängladdning eller vid speciella 
raketer lys- eller dimämne. Sprängladdningen kan även läggas 
centralt i förbränningskmnmaren, varvid kan11marens väggar 
utnyttjas som splitter. 

Förbränningskammaren, som oftast är längre än pDojek
tilen, konstrueras så, att den kan motslå krutets arbetstryck, 
som varierar mellan 25-600 ,atmosfärer ·och dessutom uthärda 
mycket höga temperaturer, ibland flera tusen grader. I för
hrän nilllgskammarens bakre del sitter utströmningshålet eller 
-hålen som kallas dysor. Dimensioneringen av h ålen är elt av 
de sv<1rastc problemen. De skola ha en viss yla och öppnings-



RAKET MED EN OYSA 

OCH FLERRORSKRUT 

RAKET MED FLERA OYSOR 

OCH KORSFORMAD KRUTSTAV 

l 
PROJ-HUVUD 

L 

MOTOR 

l 
l 

" 

/ 
l 

l 

EN OYSA 

SPETSRÖR & 

SPRÄNGLADDN l NG 

BASROR & 
DETONATOR 

INITIERINGs
LADDNING 

KORSFDRMAD 
KRUTSTAV 

KRUTRÖR 

KRUTSTÖD 

l NIT l ER l NGSLADDNING 

( KASTAS UT EFTER 
-,,, INIT IERINGEN) 

Raketer. 

l 
PROJ-HU VUD 

J 

MOTOR 

MED 

401 

vinkel i förhållande till krutstavarnas längd, ytor och diaQr:eler. 

Vi d mycket Hmga förbränningskammare kum1a krutcylindrar

nas dia:melrar icke bibehållas oförändrade genom hela 1 vår

snillet, ulan mås te minskas bakåt. Krutet avdelas då i lvå eller 

fl era längder som avskiljas från varandra genom galler. 

Rent teoretiskt erhålles maximal verkningsgrad, oml;:ring 

65 °/o om driviaddningens vikl göres fyra gånger så slor som 

övrig vil-<t, men detta gäller i pral,Liken endast vid mycket stora 

rale tcr som V2. 

I börja n anvi\ndes svartkrut i raketerna, men förbrönningen 

blev mycket oregelbunden. Tryckvarialionema i förbri:innings

kammarcn äro alllför sLora föi· att man skall kunna atwända 

delta lu-ul som bränsle i prccisionsrakeler. Betydande delar av 

drivmedlet ryckas med, när gaserna rusa ut ur förbrännings

kammaren. Della meriför alll-<rulets lo lala energi v~ixlar ganslut 

mycket fr ~m skolt till skott. Man övergick därför snart till 

röksvaga krut. Särskilt negl-krut har f:ltl vidsträckt använd

ning. Dess förbrftnningslryck varierar mellan 200- 600 atmos

färer, varför tjockväggiga förbränningskammare erfordras. Ut

slrömningshaslighetcn är 1500-2200 mjsek. Tyskarna använde 

sig även av diglykolkrut och sprängämnen som drivmedel i 

raketer. 

Eu av de svåraste problemen ä!· pressningen av krut. 

Kru tmassan m åste vara absolut homogen. Den minsta hålighet 

kan medföra delonation vid förbränningen. I Amerika kon-· 

trollerades i början allt raketkrut med röntgen, men det gick 

åt så mycket röntgenfilm, aH man m~1slc övergå till belysning 

med uitraljus. Uet fordras också andra maskiner än vid till

verkning .::tv kmonkrut, enär raketluulets dimensioner öro myc

ket större. 

Krutels förhrännnigsha~lighel beror av hl a lwftvehall, tryck 

och temperatur och framför allt den brinnande ytans ~, lorlck 

som man vanligen slrä var efter aU h :\lla så konslant som. mö1-

ligt. Detta ernås vid rökkrut genom axiell f6rbrftnning, varvid 

Ytterytan minskar och innerytan ökar under förbränningen. 

Korsformade In·ulslaY.::tr kunna ocl-<så användas, dör armarnas 
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y tor äro impregnerade så alt dc icke anländas. Della ka lla, 

:1ndförbränning. 
Temperaturen är en s ~i.rsl;;.i lt besvärlig faktor och m~1~t:: 

h ållas in om vissa bes tämda gränser. Kr utraketernas förbr i1II 

nings tider varierade under kri get mellan bråkdelar av scku ndn 

till omkring 12 sek. En speciell raket är impulsproj ek tilen, dii.r 

förbränningen ä r avslutad innan projektilen nMt skjulrörct~ 

mynning, varigenom gynnsammare spri dn i ng erhålles. 

Krutraketernas maximala hastigheter varierade u:1dei' kr i

ge t mellan 50 och 600 m/sele Tyskarna lära dock enligt vi s,;a 

uppgifter ha uppnå tt rakethastigheter av 1500 mjsek. Krut

ral.:etcrnas vikler varierade m ellan 1-600 kg med diametrar 

fr ån 2,5- 40 cm och längder fr ån 25 cm- 3 m. 

R:l'kelens styrning, som förut beröi·ts i sam]Jand med spr id

ningen, utföres antingen som pilstyrning eller S·Om rotation ,_ 

styrning eller också kan båda förenas. Vid pilstyrning göra.., 

fenorna relativt stora och därmed ömtltliga vid transport. De 

äro därför ofta infillbara och försedda med fjädrande gångj ärn. 

som slå ut då raketen lämnar skjutröret Engelsmiinnen kon

struerade utskjutningsanordningar med spiralvridna gejdrar, 

vill<a gåvo raketen en långsam rotation, vilken visserligen v::tr 

otillräcklig för rakelens stabili sering, men som möjliggjorde al t 

mindre fenor lnmde användas. Genom denna konstruktioq 

minskade den 50 °/o -ign. spridningen för en rakettyp till en 

tredj edel. Under kri ge ls sista år övergick man mer och mer 

till rotationsstyrda raketer, som äro mer lätthanterliga och ge 

bä ttre sl:aJJilitel. Sneds tällningen av dysorna minskar visser

ligen raketens effekt, men detta uppväges av den minslming i 

luftmotståndet, som frånvar·on av fenor medför. Vid mycket 

höga h as tigheter 6ver 1000 mjsek ansågo tysl{arna all pilsl~';

nin.g var bättre. Detta gäller även raketer med m~1lsöl<and•: 

aggreg3.l. 
Det är mycket sYårl a lt konstruera krutraketer för stora 

skottvidder. 
Om man vill öka den nyttiga lasten för all få in stö u c 

sprängladdning eller mera lysämne så minsl,ar hastigheten, 

403 

s!.::.ottvidden och troli gen ökar spridningen, om m an inte sa m 

tid1gt ökar motorn. Om m an fö rsöker mmska förbräunings

J;:amm arens vikt för a tt kompensera för den ökade las le!l s ~\ 

blir den icke tillräcklig t s tark, vilket m edfö r en sän.lmi ng av den 

maximala säkcrhelslcmpera turen. Enda u lv~1gen är a lt fram.

stälLa ett bä lire rakelkru t. 
Om man vill öka hastigheten för samma ny tliga las t, för

söker man först öl.::a krutels vikt, men del kräver en längre och 

därmed tyngre förbränningskammare. Om man söker pressa in 

en stö·rre krutmängd i samma förbrännin gskammare, så min

skar utrymmet för gass trömmen. Detta ökar arbetstrycket och 

inverkar ogynnsamt på övre temperalurgränsen. i\'lan kan för

söka använda krut med högre spec ifik vikt, m ed mindre ytfl 

och längre förbr.ännings liu för a ll få in mera kru t utan a lt 

hindra gasströmningen. 

Raketers användning under kriget. 

Brill crna hade redan 1934 börjnl exper imen tera med ra

h ter, sedan del utrönts, a lt tyskarna visat stort in•tresse för 

raketforskning, och 1938 utfördes i a ll hemlighet skjutförsök pCt 

J amaica. I första hand tillverk ades luft vämsraketer, och dessa 

insattes till Londons fö rsYa r under den s tora blitzcn sornmaren 

och höslen 1940. Raketema avsl.::ölos två och två fr~m , z_ 
kanonerna». Raketen Yägde 2-±,5 kg, hade en kaliber av 7,5 cm 

och drevs med cordile. Säkerhets temperaluren var så l:"tg som 

27 ° C på den första konstruktionen. över denna temperatur·· 

gr.äns hade rake len benägenhet att kreYera Yid sl.:jutning även 

om den var säker uneler lagr ing och t ransport. Detta berodde 

på uppmjukningen av krutet, som. svällde enär det var otill

räckligt underst ött. Gastrycl.:et ökades härigenom utöver för

bränningskam marens hroUh ~tllfasthe t. P ~t grund av utskjut

ningsanordningarn as enkelhet kunde dessa ya_pen snabbt fram

ställas i s tor sl.:ala. 
De brittiska slagsl.::eppen utrustades m ed 7,5 cm luflYärns

rake ter försedda med fotoelektriskt t ä n d rör, som arbetade på 
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förändri n gen i ljusförh~tll::mdena. T~indrörels mel-illnism kunde 

arrangeras så a lt skuggan från e lt flygplan sa tte Ländröret j 

funktion och bragte granatd elen till delonation i räll ögonbl ick 

för m ax im al verkan. Röret var icl\e mwi:i ndJJart nattetid elle r 

i halvmörl\er. Raketkanonerna avfördes därför fr ån fartygen, 

då tyskarna 19-!1 över.gingo fr å n störtbombanfall till låg,anfal! i 

dagning och sl,ymning. Enli gt officiella brittiska rapporter 

kunde fientl iga flygare göra undanmanöver i god tid, då dc 

s~tgo raketsaharna avfyras, m en å andra sidan uncheko bomh 

planen ofta m~tl som voro väl försvarade av ra l\etkanoncr. 

-'---·· ·-··--l 

Hhein t.ochter. 

Det lämpligaste m ölel för ral,eler ansAgs vara sLora bomb 

forma tioner. 
Tyskarna använde ell fl er ta l luftvärn sraketkanoner unde r 

kri ge t och a llteftersom den allierade Lomlmingcn ökade proj ek

terades et t större an tal mycl, el märldiga vapen. 

Orko n Fia blev fä rdig och insalles i slutet av kriget. Ra· 

l\etern:l skötos i salvor om 16 s t mol at lackflygare. Fulllräff

verk m a vsttgs, varför raketerna had e anslags tändare. Rakelens 

begynnelsevikt var omkring 7,5 kg med en nyllig vikt av end ast 

GOO gr. 
Rheinlochl t? r, som va r över 3 m Emg, had e sex lunna m c 

tallvingar och stn tx akter om spelsen fyra styrfenor av td. 

Dessa verkade som höjd- och sidoroder. Rakelmo lom snll 
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frarnför de s tora vingarna, och aYloppsgaserna s trömmade ul 

o·enom sex rör m ellan vingröllerna. Hakelen slarladcs fr ån en 

lu tande bana med hj ä lp av en stor sLar trake t och styrdes sedan 

111ot fi entli ga fl ygphm medelst två ekor adioanläggnin gar, som 

vcr,lzade den ena mol raketen och den a ndra m ol m ålet. Im

pulserna samordnades i e l l c en Lralinstrumenl. Rhein lochlers 

maximihastighel vm· omkring 500 m jsek och Lopphöjden 6000 m . 

SchmeUerling, som bar del be tecknande namnet V 3, yägd1~ 

160 l,g, hade en lo l.al längd av .J. m, en max. h astighet av 280 

mjsek, en lopphöjd av 15000 m och en räckvidd o v 32 bn. 

620 NOVEMBER 30. 1945 

Schmettc rling. 

Spe lsen Yar osymclrisk, till Yänster saH en stridskon med 

en lång stridsspels och till höger en prop ell er föT drift av 

elektriska aggregat. Scbmellerling var n11ålsökande med hplp 

av ett >>akustiskt öra>> så all rake len sjilv under sista delen av 

banan kunde söka upp det fientli ga flygplanet. Dessutom ta las 

om ett >> fo toelektriskt öga" som skull e ullösas a v flygplan eL; 

skugga. Professor ·wagner, en av Tysklanels främsta r aket

exper ter, h ade konstruerat rakelen och h an a nsftg att den var 

si\. exakt a lt varj e avfyrad r.akel skulle m edfö1a e tt nedskjutet 

flygplan. Hakelen höU ph att seri elillvedms vid det tyska 

samm:.o'lnbro l t et. 

En annan märklig konstruktion var Na ller. Den Yar ett 
1l1ellanling mellan jaktplan och rake t. Planet m ed förar·e skulle 
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avskju tas med två startraketer från en s tällning i 75" lu.tnino 
<") 

mot marken upp till en höjd av omkring 1500 m där start-

raketerna skulle kasLas av. Stighastighelen var in te mindre ii n 

180 m jsek. Under stigningen var Naller radiokon trollerad Iran 

marken. Accelerationen jJå föraren lär ha Yaril endast 2 5 " 
' h· 

Inom pa renles så anges 6--7 g vara den gräns som en unrr 

normal människa kan motsl~t under en kortare tid. Med spe= 

Xatter. 

ciella s k »g -dräkter>>, vilka förhindra att blodtrycket i hjärnan 

minskar alltför mycJ,ct kan en flygare tåla 9--10 g. E n 

brandman, som räddade sig genom att hoppa ul frfm elt 2J m 

högt hus ned i ett nät, öwrlcvde dock 2J g Yicl uppbromsningen . 

Scdan Lopphöjden uppn{< lls drcys l\'alter med flytande 

bränsle, troligen vätesuperoxid. Horisontalhastigheten Yar om

kring 1000 b11jt. Sedan föraren , som blott hade n~1go t tio tal 

minuter på sig, avfyrat elt trettiotal raketprojektiler, skulle ha n 

lämna planet med bllskärm tillsa mmans med det dyrbara 

stjärtpartiet med raketmaskineriet Resten av planet som va:· 

av mycket enkel och billig konstruktion fick störta. 
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Natter Yar icke färdig vid krigets slut, men å tminstone en 

start är fotograferad. 
Från och med landstigningarna vid Cas.ablanca och på 

Sici li en ingick raketfartyg i dc allierade amfibiestyrkorna. Det 

var erfarenheterna från anfallet mot Dieppe i augusti 1942, som 

medförde, alt bri ltiska flottan utrustade några tank landing 

cra ft med raketer. Amerikanska flottan fortsatte försö•ken och 

utrustade några brittiska LCT med ett så stort antal raket-

L C T (R). 

kastare alt för all citera en amerikansk källa >>varje LCT (H.) 
medförde hundratals rakeler och den totala eldkraften hos ell 

av dessa Iarlyg var lika stor som den sammanlagda eldl::raften 

från 2% slagskepp av New Jersey-klassen >> . 
Om man kr i Liskt granskar dessa uppgifter, som of la c i lerals 

de s ista åren, kan man konstalera alt New Jersey p ~t ett depla

cement av 46000 ton har 9--40,6 cm kan m.cd en projektilvikt 

av 1117 ],g, 20- 12,7 cm kan m ed en projeklilvi.kt av 27 k1g och 

inte mindre än 128- 40 mm k.an med en proj ektilvikt av l kg. 

Om man räknar med en praktisk eldhastighel hos det svåra 

artill eriet av l skolt/min, för det medelsvå!'a 10 skoll/min 
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och 40:orna 100 sk,otl/min erhålles en u tslungad projektih ik t 
för 2% slagskepp av 681 ton jn1in. Enligt andra källor kunde 
dc speciella raketfartyg som användes vid sista landstigningen 
under kriget, på Okinawa, skjuta 1020 st 12,7 cm rakeler på en 
minut och dess,a hade en startvikt av 22',5 kg. Om m~m anlager 
alt de i verkan moLsvara 12,7 cm projektiler erhålles en ut
slungad projektilvikt av 25,5 ton, vi lket alltså endast är en 
bråkdel av cle 681 ton, som slagskeppen slungade ut. Därtill 
kommer att slagskeppen ha en väldig ammunitionsutredning 
och därmed elduthållighet, medan raketfartygen endast enligt 
tillgängliga källor hade de 1020 raketerna ombord. Inte ens en 
jämförelse per sekund ulfaller till raketfarlygens fördel ty ~1lla 
rakeler kunna av säkerhetsskäl icke ulskjulas på en gång. 
Enligt officiella engelska källor kunde de brittiska raketfartygen 
~om L·tllades »madrasser» avskjuta 800-1000 raketer på 45 sek 
i 45° elevation med en skottvidd av 3800 yards. Därtill kommer 
att slagskeppen kunna skjuta på över 300 hm jämfört med 
raketskeppens omkring 5000 y1ards ooh framför allt med en h elt 
annan precision. 

Då Japan kapitulerade \'oro 48 superraketfartyg på väg över 
Stilla Oceanen. Fartygen voro bestyckade med 10 st automa
tiska fjärrmanövrerade ralketkaslare. De kunde skjuta med en 
eldhastighet av 30 raketer per minut. Av bilden att döma, re
flekteras raketernas bakflam uppåt genom en plåt bakom skju t
röret. På grund av den långa eldkvasten bakmn raketerna 
verkar det som r ake tema avfyras i ögonblickLig följd. 

Amerikanarna begagnade sig av tre projektilslag nämligen 
en sprängladdad projektil med anslagsrör eller proximity fuse 
varigenom krevaden ullöstes på lämplig höjd över marken eller 
vattenytan, en raket, som hade en laddning med vars hjälp m an 
fick etl väl synbart nedslag mot vilket den .optis~<a avstånds
mätningen kunde arbeta, samt en rökraket f6r att dö,Jja egna 
trupper. Rökraketerna användes i mycket stor utsträckning vid 
amfibiekriget i Stilla Havet. Raketerna voro laddade m ed 
svaveltrioxid och klorsulfonsyra eller vit fosfor. För att sprida 
röken användes en telryldetonalor. 
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Lysraketer användes under kriget framför allt vid sjöstri
dern a i Engelska Kanalen . Särsk ilt tyskarna ha de mycket ljus
starlza ralzeler. De engelska raketerna med en kaliber av 
5 cm hade en skotlvield av endast 5000 m. Lystiden var inte 

111 indre än 70 sekunder, men ljusstyrkan var mindre god. Lys-

Automati ska raketkas t are. 

1'akelerna komma säkerl igen alt få slor betydelse i framtiden. 
Då s trålkastarna på grund av ekoradion nära nog fö,rsvtmni l 
från ör logsfartygen, ha lys raketerna blivii den enda m6j lighelen 
att belysa f i enlliga fartyg om ekoradion icke kan arbeta på 
grund av aYsikllig störn ing. 

Tidskri l t i Sjöväsen det. 28 
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.Just för belysning ha raketcrna en av sina slörsta uppgif ter. 
Deras m inclrc goda precision spelar icke så stor roll , d~t lnan 
enelast behöver lägga krevaden bakom målet och n ågorl un da 
riilt i sida och fT.amför allt bchöwr icke en eller fl era av fa r
tygels medelsvåra kanoner avdelas för ril;.tfalljus. P å bri ttiska 
jagare ulskjutas ra lzeterna fr ~m enkla solfjäderformigt rik tade. 

skenor p[t pjässköldarnas sidor. 

Må] raketer. 

ÄYen dimridå- och dim))ojrakcler kunna få användning ti ll 
sjöss nrigcnom man får möj ligheter att utlägga dimm a p~t 
n{tgra blometers aYstånd från fartyget. 

Amerikanarna använde i stor utsträckn ing ral;.e lcr solll 

målflygplan för luftvärnels utbildning. 
Målraketernas motorer med 8 cm kaliber och 30 kg:s vild 

utrustades med stora plywoodfenor. De erhöllo en maxim i-
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bastighel av c:a 200 mfsek och en skol tvidd av omkring 1500 m. 
Banan blev litet oregelbunden på grund av de stora böjliga 
fe norna, men dclla var endast cll plus genom den likhet m ed 
ett undanmanövrerande jaktplan som e1,höHs. 

Vid ubå tsj akt f ingo raketcrna en ocrhö,rd användning både 
från flyg och fartyg. Resultaten från första världskriget visade, 
att sjunkbomberna icke voro så effekt iva som. man troll uneler 
lzriget. Endas t en tredjedel av dc sänkningar med sjunkbomber, 
~om rappor terades visade sig vara rikliga. Man önskade ocks~t 

nfouse trap. 

projektiler som kunde kastas framför det anfallande far tygeL 
Engelsmännen lösle problemet genom a lt konstruera en fl er
pipig m örsare allts:\ en kort kanon, som kallades (Hedge:ho<:() 
igelkotten . Rekylkraften vid sna bb salYcld uppgi ck dock till 
inte mindre än 14-50 lon och därför kunde icke igelko-lten 
användas på mindre fartyg än jagare. 

Amerikanarna konstruerade i s.Läll ct en rakellwnon , som 
fkk namn et >> Mouse trap >>, råttfii.llan. Från fyra ledskenor p:\ 
backens b ~l. cla sidor avskju las a lla rakeler i 45° eleYali on. Pro-
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jektilerna armeras av valtentrycket och detonera endast Yid 
kontakt mot ett fast föremål under vattnet. Troligen användes 
rikLad spriängverkan i raketerna. 

En L11äff sänl.;,er kansl.;,e in le ubå ten men tryckskrovet skadas 
troligen viikeL tvi111gar upp ubå ten Lill ytan där den kan för 
störas med andra medel. Råtlfällan visade sig vara ett ulotn
ordenlligt effektivt komplement till sjunkbomberna. 

En mycket säregen användning fick raketerna vid land
stigningen i Normandie. Från smärre patrullbåtar och min 
svepare avfyrades raketer som innehöll ''windows''· Det va r dc 
bekanta staniolpapperen, som användes av allierade bombplan 
över Tyskland för alt störa ekoi-adion. Rakeler med 9 cm 
kaliber utkastade fr3n spetsen i banans topp en last av äncb 
upp till 76000 slaniolremsor vilkas dimensioner varierade f6m 
5-25 mm i bredd och 4 c.m-4 m i längd fö,r alt kunna reflek
tera olika våglängder. På fiendens clwradioskärm bildades en 
extra fläck, som dröjde kvar en stund så alt det raketskju lande 
fartyget undgick inmätning. I början då ,,fönster>' använde~ 
trodde tyskarna all det var fienlliga fly:gplan som nalkades Pch 
gjorde målonmJyte med automatkanonerna mot luften. 

Amerikanska Hotlan använde t o m raketer för alt kasta 
ankarna en bit från fartyget. 

Maskinanläggningarna på de tyska jagarna. 
Av mariningenjören Lars Nordstr öm. 

I enlighet med kapitulationsvillkoren har en del tyska 
jagare av olika storlekar överförts till England. I ett par nurn.
mer av The Marine Engineer har en engelsk ingenjör som yarJl 
med om atl föra över fartygen till England beskr ivit mask in 
anläggningarna på två av dem. 
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Det ena fartygel är en torpedbåt av typ Elbing med be
tedming ''T 35,,, del andra en j.agarc av Narvil\s-klassen. Båda 
far tygen är färdigställda under de senaste åren och represenle
rar därför det sista som tyskt krigsfartygsbygge har alt uppvisa. 

På grundval av de uppgifter som lämnas av den engelske 
observa tören kan man underkasta de Lyska fartygens maskin
~mläggningar en kr i Lisk granskning. De representerar en hög 
teknisk utved.Jing, men det synes som om telmiken drivils för 
sin egen skull. 

Torpedbåt "T 35". 

Fartygel har elt deplacement p~1 omkring 1100 Lon, en längd 
av 101 m och en bredd av lO m. Bestyckningen beslår av 4-10 
t.:m kanoner och 2-53 cm tri ppeltuher. 

D D 
E!dr/.lm 

-------Il--- D 
Figur 1. 

Maskinanlåggningen beslår av två lurbinaggregat och fyra 
pannor fördelade på två maskin- ooh Lvå eldrum. Pannornas 
placering framgår a v figur nr l. 

Som synes är den ur skyddssynpunkt mycket fördelaktig . 
Den svf1righel som vid detta arrangemang uppstår genom alt 
propellera xeln fr8n förliga turbinaggregalet skall passera genom 
ett , eldrum är löst genom alt pannorna är av lv[J-domlyp. 
Detta ger större möjlighet att anpassa pannornas form efter 
Utrymm et. 

Effekten är maximalt :l5000 hk, Yilkct ger farly,gcl en f.arl 
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av omkring 32 knop. Augans tryck är 70 alm och ÖYerhe tt, 

ningslemperaluren 420° C. Backeffcklen ~ix 4300 hk. 
Vid läg re farler användes ej fu llt tryck, ulan vid t ex 

n11arschfarl, 12 knop, h:llles 55 alm i pannorna. 

Turbinerna. 

Varje turbinaggregal hest:lr av lre hus, hög- , medel- och 

1:\g tryckslurbin. På samma axel smn medeltrycksturbinen siLter 

även högtrycks turbinen fö·r back. Lågtrycksturbinen för hack 

i1r inbyggd i l;\g lryckshuset för fram . Under låglryc-kslurhi ne n 

ligger lwndensorn. 

1-1r.a r-S_ 
8--C----J 

LT 

Figur 2. 

Effekterna och Yarvtalen hos de olika turbinerna fördela 

sig enligl följande vid full fart. 
HT 389-! hk 7860 vfmin 
~n 5012 hk 7280 v/min 
L T 7730 hk 4370 vimin 

Summa 16666 hk 430 Y/min plt pr-opelleraxeln. 
Som synes har hög- och medellryd.;.slurbinerna högt yan

Lal, vilket ger dessa sm[t dimensioner och en möjlighet till goda 

verkningsgrader. Som längre fram skall visas har denna möj 

hghet dock ej utnyttjats . 
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Hög trycksturbin en är aY egenartad konstruktion. Den är 

delad i Lv ~t delar och :lngan kommer in på millen. Vid låg fart 

går ångan först genom den ena delen, som besl~n· av ell Lre

Ju·ansigl curlishjul och lre enkelhjul, och därefter tillhaka till 

mitten av turbinen och genom den andra delen. Denna hcsl~tr 

2 v ell c ur Lis och tre enkelhjuL Vi d hög far l d~1remot insläppes 

ångan i h ~tda clela ma parallellt och går sedan Lill medellrycks

turbinen. 

Della kopplin gssyslem ger onekligen en god lösning av 

problemet all vid lägre belaslning - liigrc van·Lal - få till

räckligt s tor summa periferihaslighet, eller riktigare hastighet 

i kvadrat. I de svenska jagarmaskinerna finnes som bekant 

sirs,kilda hjul för låg fart, vilka vid hög fart förbikopplas men 

som då rotera med i en gansk~ tä t almesTär och sålunda bromsa. 

P å t ex engelska- h yssare är del vanligt att man vid lägre 

fRrter låter fmgan .g2 igenom en särskild marschfartturbin innan 

den ledes till den ordinarie höglryckslurbincn. Denna separata 
turbi n hygges då fö'l.· högt varvtal, t ex 10000 vfmin, och m[lste 

Yixlas ned till höglrycksturbinens Yantai vid marschfart. Vid 

full fart på huvudturbinerna skulle emellertid marschfartturbi

nen få för högt varvtal, varför denna då ;nåsle kopplas ur. 

Anordningen är alltså komplicerad med en växel och koppling 

som skall kunna slås in och ur under drift. 

Man kan alltså konslatera alt den snnska anordnincren är 
"' den enklaste och mesl lältsköUa, den tyska mer ekonomisk men 

med ett he .w~irligare ventilarrangemang och den engelska den 
mes t eJ,onomiska men allt fö.r svårmanövrerad för alt den verk

ligen skall lzomma till anYåndning under krigstid. 

Medeltrycksturbinen beslår a v clt curlishjul och fem enkel-· 

:1jul, och låglrycksdclen, som. är delad i tvft p~rallella delar, 

111neh{tller i var del e tt aktionshjul och tio reaklionsslcg. Det 
bö-r påpekas all hög- och medeltrvckslurbinerna är aktionstur

biner medan Utglryckslurblnen ~il: en reaklionsturhin. Den iir 

ju sy m etrisk, Yarför det ej uppslZtr n :J g ra .ax i dl a trycl;kraf ter, 

och n~tgon utj ämningskolv behövs ej. 
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Som synes är del tillsammans ell mycl,cl stort antal '-' :X.

pansionssleg i tuPhincrna, men mwändandet av cul'Lishj ul i 

mcclcltryckslurhincn ger en antydan om\ a lt aYYägningen m el lan 

turhinens delar är mindre lycl,ac1. Curli shjulcn arbe ta mer} hi!, 
verkningsgrad och hör därför ej användas annat än di\ r en 
hastig trycksänkning' fordras. Delta borde ej ha heh ö\ Is i 

medeltrycks turbinen. 

Uppdelningen av E1glrycksturhincn i LYå delar ger möjlig

hel till ell bättre utnyttjand e av cll goll nkuum, Yilkcl har 

stort inflytande på ekonomien. Bränsleförhrulmingssiffrorna 

pekar dock ej p[l alt denna möjlighet ulnylljals. Unr:ler sådana 

förh:'illanden borde det ha hliYiL en lät tare ],onstruUion om 
lågtrycksdelen byggts Slom aktionslurhin med enkel gen om

strömning. 

ELL hcslätut fram steg utgör konstruktionen av turbin- til'h 

växelhusen. Dess:;. är S\'els.ade, vilket medför betydande Yi kts 

besparing.ar. Ett undantag utgör hö:glryckslurbinens hus so nt 

på gmnd .av den. höga överhcllningslcmperaturcn måste ulföras 

av molyhdenslål. 

'skovlama i högtrycksturbinen äro av niclzcl-molyhdcnslal, 

alltsä samma material som gasturbinerna i de moderna reaJ.: 

Lion<;aggrega lcn för flygplan. Man får antaga a lt temperatmen 

stundtals springer upp betydligt över det förut angivna 420) C, 

och alt man därför tagit clt så förnän ligt skovelma tei'ial. 

En följd av den höga ånglemperaluren är alt värmningen 

av turbinerna måste ske mycJ, c t omsorgsfullt. Man använ der 

h~irför l % tiunue, vilket är förv~mansYärt mycket meri. föddara.> 

av alt turbincm.a är byg.gda med små spel och därför k änsliga 

för förskjutningar orsakade .av ojämn temperatur. 

Aven aY~valningen m~lstc göras försiktigt, och enligt u pp 

gift tar hela UY<;Yalningen tre Limmar. 

Kondensot·erna ~ir svets.adc sL{llkonsltuktioner utom vallen

kamrarna som är av metall. Tuberna ~ir av a luminiumbrons 

och pressade b[lda iincla i' . Dc få .a llt s ~l antagas Yar.a krök ta i 

s-form. 
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pannorna. 

An talet pannor är som förut nämn Ls fyr.a och placerade två 

och tv~l i de h[ld.a eldrummen. De är av den modema 2-doms

typen' ooh ha en särski ld {mgsaml.are Iörlagd över ångdomen. 

De har såväl överhellare som ekonomiser och luflförvärmarc. 

Rörarrangemanget är n ågo t sv~tr lydbart men torde Yara så 

som figur 3 visar. Strömningen är entydig med endast' en ned

åtgående ström i de till höger liggande falli.uberna. 

Figur 3. 

Indra,gningen av tub·crna i domen kan göras fördelaktig 

i så m::Hto som dc flesta tmgbildande tuberna mynna nära 

Va ltenytan i' domen, och på så sätt blir evapoveringsylan lugn. 

Falltuberna ullagas troligen näm hotlen för all sälzcrslii.l1a 

cirkulationen under :alla förhållanden. 

Domen får på deltJa säll endast Luhinfästningar i ena sidan, 

vilket kan synas oekonomiskt, men antalet tuber är ganska 
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litel därigenom a ll en stor del ::tv yärmeupplagningcn sker 
ekonomisera. 

Dc olik~ ytorna h3.r följm1dc storlekar 

Koktuber ....... ... . .. ............ . 178 1n2 

överheltare 57 n12 

Ekonomiser ........... . ......... . 86,5 1112 

Luftförvärmare .... ............... . 199 n12 

520,5 1112 

Angproduk tionen är ej känd men kan uppskaltas till -10 
ton/h vid full last. Fannverkningsgraden torde ligga vid 80 Ofo. 

Eldstad~rummets volym är 11,5 m 3, vilket ger den kraftiga 
belastningen av 2900000 kcalfm3 • Detta är onekligen impone
r::mde och möjliggöres genom den säl<ra cirkulationen i pannan. 

Oljan förbrännes i fem brän111are på varje gavel, vilket var 
ell. vanligt syslem i tyska marinen. Man säkrar sig därigenom 
mol oj~imn fördelning av flammen längs pannan, och man' be
höver ej ha så lång flam. 

L;uflen tillföres förvärmd och blästertrycket är 300 mm 
H 3 0 , men , ·id brännarna är det troligen närmare 250 på grund 
m r molsl~mdet på luftsidan i förväm1aren. På grund av pan
nans hyg.gnarlssält är det troligt att gashastigheterna är höga, 
vilket medför god värmeöverföTing men ett stort motst{md vid 
passage genom Luhsntserna. Det höga blästertrycl-:et molsvarns 
därför a v en minskad tubyta i koktuber och elwnomiser. P å 
svenslza pannor med deras låga ,gashastigheter går hela Mäster 
trycket å t för att pressa luften genom brännarekonerna och 
endast ett 10-Lalmm H 20 utnylljas i tubsatser111a. 

Alt säl ta brännare på såväl fram- som hakgaveln är givcl
Yis besvärligt ur skölselsynpunkl, men p~t de tyska pannorna 
har man automatiska brännare. 

Reglering av brännarna, luften till dessa och inmalningell 
av vallen sker automatiskt genom en så kallad »Askania». 
Givelvis underlättas driften av en dylik automatisering, men 
på ett higsfarlyg torde det ej vara lämpligt. Apparaten fun 
gerar enligt utsago perfekt, men Wld den kan ställa till olll 
fartyge l blir skadat Yet man e j. 
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Iljälpmasldner. 

i\[atarpumpar .och fläktar drivas med ånga as fullt tryck 
som får expandera till 15,5 aLm. Därefter går ångan till Ö\Tiga 
hjälpmaskiner och sedan till eYa poratorcr och förvärmare. 

Eventuellt överskoll går till kondensorn. 
Evaporatorerna är i ständigt bruk d~t deras produktion är 

avsedd ntl dircl-:.t svara mot spädmalningcn. 
Anangem:::mgct måste vara mycket ovigt då maskinerna blir 

beroende av varandra. Det skulle säkert iule ha tillgripits om 
pannlryckct ej vari t så högt. l\Ian h ar Y is sedigen rent teoretiskt 
en möjli ghel att erhålla bättre ekonomi genom alt deb upp 
värmefallet på flera maskiner, men man kan genast säga, alt 
det ej g[n' alt i praktiken erhålla någon vinst på grund av 
svårigheten att samköra med de olika hjälpmaskinerna. 

MatarYallcnsystemet är slutet och försett med avgasning. 
Denna sker i en lank där något över.Lyck hålles och vattnet för
värmes till 10-P . Fö'l· att hindra tmgbildning i matarpumpen 
måste vallnet från tanken kylas till 95° C innan det komme!· 

in i pumpen. 
Som förut nämnts går vallnel sedan genom en ekonomiscr. 
Fartyget har tre generatorer, varav en om 196 kw är Lur

hindriven och Lvå om 90 kw drives av 8 cyl dieslar av Deutz' 
tillverkning. Spänningen är troli gen 230 volt liksom p[t dc 

större jagarna. 
Dränsleförr~1d c t är på -±00 lon fördelat på 2-l tankar. Det 

stora anlalel tankar förklaras av all man vill begränsa olje
förlusten vid en skada så mydzet som möjl igt. 

Bräusleföt•bt·ukningen. 

Det föreligger en serie uppgifter om förbrukningarna vid 
olika farter , och motsYarande m askineffekter återges härnedan. 

31,S knop 31500 hk 13,35 tonih -±25 grfhkh 
25 » 12000 )) 6,08 )) 505 )) 
21 ,, 6100 ,, 3,7-± ,, G15 ,, 
20 )) 5150 )) 3,-± )) 660 )) 
l G ,, 2550 ,, 2',5 ,, 980 ,, 
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Siffrcma ~ir minst sagt överraskande. En så hög brän sle
förbrukning Yid full lasl hade man inte Yäntat sig när beh_ 
maskinanläggningen vill göra intryck av att Yara del bils ta 
tekniken lzan pres.tera. Den engelske referenten betecknar detta 
som en slor anomali. i\Ian hade väntal sig 350 grfhkh med 
lanh på det höga trycket och den höga temperaturen. Dc 
S\"Cnska jagarna med sina betydligt enklare maskiner kunn a nu 
uppYisa en mindre bränsldörbru].;ning. 

Förklaringen måste vara all turbinerna ha en mycket b" ,., 
Ycrkningsgrad och alt Yakuumel är d ~tligt utnyttjat. !\{a n far 
an laga a ll turhinyerkningsgraden ligger under 60 Of o och att 
Yakumnel ej är mer än 0,1 5 ala. I denna belysning ler sig lur
hmens ulformning något märldig. ~led uppdelning i tre h us 
och dcbd strömning i lågtrycksdelen borde man ha kunnat ia 
betydligt bättre resultat. 

Den höga bränsleförhrulmingen hos detta fartyg måste gör.:~ 
del olämpligt för en marin med osäker oljetillförsel. 

Narvik-jagare. . 
Dessa fartyg som äYen k::tlbs torpedkryssare har elt dcpb

cemcn t pil 2500- ;JOOO lon och föra -!- 15 cm kanoner och 6-5:3 
cm torpedtuber. Kanonerna är uppställda i ett dubbeltorn förut 
och lv~t enkla sköldar akterut. 

l\1askin.anli:iggningcn är uppdelad på Lv:\ turhinrum och tre 
eldrum för om dessa. Antalet pannor är sex och dessa m·bel..l 
normnll m ed 70 atm och 480° C övcrhcllningslempcralur, mc11 
vid full fart g[n· man upp till 75 alm. Här har man allts[l ga ll 
ylledigare något längre än på »T 35». 

Effek ten är 70000 hk, vilket ger fa rtygel en fart om 37 kn op. 
Turbinerna är i princip av samma utföra nde som de fö ru t 

beskrivna m en nedväxlingen fr å n dc högvaniga hög- och m c
dellrycksrolorerna sker via e tt mell anhjuL 

Pannorna är av tredomtyp som i princip överenss,lämmer 
med dc p[l »T 35» fast m an h är ha r l v å vattenlådor. De är 
tilhcrl.;ade hos \Vagners. Eldningen sker i tv[l roterande 
lackc-hrännare i var ända a v elds taden. Dessa brännare mccl "e o 
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en mycket slor kvanti letsreglering och är säkert yärda all upp
märksamhet. Brännarnas van·tal är 5- 6000 vfmin och dc 
drivas med komprimerad luft. 

Hjälpmaskineriet torde i princip vara ar1·angeral på samm a 
~ätt som föru t attgivils för den mindre jagaren men ytterligare 
några upplysningar givas här. SMunda är smörjoljepumparna 
för turbinern1a turhindriYna men förseeida med cldrift, som 
automalisl.;l startar om ångan uteblir. Dolla tyder på ett slorl 
för troende för elförsörjningen omb ord, n ~tgoL som ej överens
stämmer med svenska erfarenheter, men elen tyska clcklrotck
niska industrien har säkcrl kommil län gre än elen svenska. 

I varj e lmbin finnes hå malarpumpa r av olika storlek , 
avseelda för olika farter. En reservpump finnes också i varj e 
clclrum. Denna differentier ing aY pumparna i två slorlekar är 
antagligen gjord med tanke p ~\ all verkningsgraden för elen 
stora pumpen vid lltg last blir dåli g. Del vill dock sy111as som 
om delta vore rena peli lessen vid sidan on1 elen ä ven här d[tligo 
verkningsgraden p~\ h n vudlmhincrna. 

I förli ga turbinrummet finn es en turbingenerator om 250 kw 
nch 3000 Y/min samt en dieselgeneralar om 80 kw, driven ay en 
6- cyl NIA ! 1 molor p~t 750 vfmin. Ytterligare lre dieslar är 
uppställda i ett särskilt hjälpmaskinrum för om turhinrummen 
liksom p:'t de svcnsl.;a jagarna. Spänningen är 230 Yolt. För 
radio m m finnes en omformare till liks tröm samt för visar-. 
system o dyl en transformator till 2-! volt. 

Oljcförrödcl är p:'t 1320 ton i lankar i dubbla botten. L ik
som på den mindre jagaren är antalettankar stort, nämligen 40. 

Vad slutligen angår bränsleförbrukningen föreligger här 
endast en sifferuppgift nämligen för full fart, men ur andra 
uppgifter kan följande tabell konstrueras fram. 

36 el. 37 knop 70000 hk ilO lon/h 430 gr/hkh 
33 )) 20 )} 
21 )} 10 )} 
17. )} 5 )) 

Det är allts:\ samma höga bränsleförbrukning på dessa hr
tyg som p ~t de mindre jagarna. 
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Sammanfattning. 

i\I.aski:wnläggninsarna är typiska högtrycksanläggningar 

och uppv1sar mycket hö,ga överhcllnincrstempcraturer. D . 
.. T h . o "' e,l 

moJ ' rg_ et t dl lag br::inslef~rhr~~lm.ing som detta ger h ar dock ej 
u ln) tlJal ~, ulan fa rtygen ar darvidlag underlagsna dc svenska 

Turhmcrnn. är av små dimensioner och har hörera varvtal 

Dc hm_· dock lftg verkningsgrad och är med tanke h[u~) [l onödig; 

komplrccradc. De synas ej heller kunna u Lnyttj rt el t cr ~t l 
vak uum, trots ~tt byggnadssä ttet borde gjort delta möjligt. b 

.. Pannorna ar av en modern och intressant kons truktion . 
SJ,otscln ar automatiserad , vilket dock knap1)ast km1 ' 'a. 
1 ·· 1. 

o 1a 
1:1mp 1gl pa elt b·igsfa rlyg. 1\Iatan-atlnet är avcrasat. 

.. H jilpm::tskineriet är synbarligen invecklat o~h delta med

fo r_ l~elt säkert alt bränsleförbrukningen i praktisk drift blir 
onod1gl hö.g. 

De ol ika detaljerna uppvi sa ett extremt modernt utförande 

J~~en_ ~en höga bränsleförbrukningen m~1 ste vara mycket olämp: 

ho fm ett land som Tyskland. Den ovanligt höga övcrhettnings 

l~mpe~·aturcn medför mycket Emga uppvärmnings- och avsval 
nln'gs lider varuneler stora m~ingder olja förbrukas. 

Den väg tyskarna slagit in på torde därför ej vara alt 

rekommcndct a för oss annat än vad gäller ångpannorna. 

Marinens väderlekstjänst. 

A v kaptenen Otto Schaefer. 

En marin vi derl cks tj änst har i v :'1~·L land existerat i öycr 

~cxlon ftr. Redan 1929 ins:1go flottans myndigheter den mo

derna synopL1sJ.:a_ meteorologins betydelse för · sjökrigsoperatio 

nernas planlaggnmg och genomförande. Från flottan kommen-
deradc5 en slamoffi cer till d[tvarande me lecJ·.olog1"s.l,·a Il ~ , ansla en. 
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varigenom vädcrlel,stjänstens arbete bättre skulle kunna ut

nyttj as för speciellt flottans färrband. Ett intimt samarbete 

eL.ablerades härvid mellan meteorologiska a nstalten och flottan . 

Sålunda utsändes redan d:'t specialprognoser färr flottans för

band, och flottans fartyg till sjöss sände regelbundna mclcoro

JogisJm. observationer och climvarningar för vårt t rafikflyg till 

Finland och Tysldand. Det var n a turligt a tt flottans initiativ 

för ett mil i Lär t ulnylljande av väderleks tjänsten så småningom 

även kom higsmakten i dess h elhet till godo. En >> militär» 

väderlekstj äns t inrättades. Flygvapnets a llt större krav p[t 

säkerhelstjänst medförde med tide;1 all den militära väderleks

tjänsten blev alltmera flygbclonad. u t'J nllands girk utveckli ngen 

i samma riktning. övcralll m åste väderlekstjänsten först till

godose flygets krav, ly h är betydde bristfällig vräderlckstjänst 

även i fr ed risk för männi slwliv och dyrbar materiel. 

Det v.ar under dessa förhållanden förklarligt att även den 

svenska marinen i viss mån ansåg sig kunna överlämna den 

for tsatta utvecklingen av sin väderlckslj.änst åt fly,gvapnet. Man 

ansåg att flygva1mels långtgående krav skulle täcka även m a 

rinens a v naturliga skäl mindre omfattande behov. Härtill 

kommer alt all modern väderlekstjänst är synop tiskt betonad 

och synopti sk väderlekstjänst betyder enhetliga organisa lorisl'a 

föruisäUningar beträffande ~observation snärt, personalens kval i

fikationer m m och enhetliga arbetsmetoder. 
Det senaste krigels erfarenheter visar dock atl denna mera 

passiva in ställning från marinens sida genlemort väderleks

tj änsten icke längre kan anses stå i överensstämmelse med den

nas betydelse för sj ö-krigsopera ti-onerna. Sålunda anför ch efen 

för marinen i en skri v el se till chefen fö-r förrsvarsdepmlemenlet 

den 13 juli 1942: 
>> Enbart för de flygföpband, vilka såväl i Juig som fred ingå 

i kustflo llan, föreligger, - - - - - -- ett behov av väder

leksorgan i stort selt likvärdigt med en flygdep ~:s. Men utöver 

detta tillkomm.er sjöstyrkornas behov. Som j::t-g i mitt y ttrande 

över 1941 års försvarsutrednings b~tänkande framhåll it, visa 

erfarenhelerna från det nu pågående kriget, huru en säkert 



424 

a rbetande väderlekstjänst kan underhUa och ibland på elt av. 

görande sätt möj lig1göra en marin operation (tyska slagskeppens 

förflyttning genom Kar1alen). Våra sjöslyrkor böra i slörsta 

möjliga uts träckning ulnyllja väderleksförhåUandena (sikt, sjö

hävning, molnighet) för genomförandel av .olika operationer. 

Della gäller även i särskilt hög grad fly,gföPbanden och tocped. 

båtsförbanden. Såväl n är det gäller överraslmi ngsmomen le ! 

(sikt) som när del giller att tillvarataga båtarnas ntöjlighete r 

all uppträd a till sjöss (vind och sjöhävning). För alt vapnen 

skola fullt kunna komma till sin rält fordras alltså en snahh 

och pålitligt arbetande marin väderlekstjänst i intim,t samarhrte 

med den operativa ledningen». 
Ä ven chefen för kustflottan har vid fleTfaldiga tillfäll en 

framh8lli t behovet och betydelsen av en speciell marin väder

lekstjiinst. 
Utvecklingen .av den mariUla väderlckstjänsrten har emeller 

tid för närvarande att kämpa mot icke obetydliga svårigheter 

bl a personalbristen. Dessa svårigheter mås te berälmas kvarsl:'t 

under å tskilli ga år framårt. Trots delta torde emellertid åtskil

ligt !vunna göras för alt höja den marina väderlekstjänstens 

effektivite t. .Jag tillåter mig att här nedan fram1ägga n ågra 

hänned sammanhängande principiella synpunkter, baserade p[t 

de -;enasle årens erfarenheter fr ån arbetet med den m arina 

väderlekstjänstens utveckling. 
En ökning .av den mari!la väderleks tjänstens effek tivitet lwn 

givetvis förs'L och främst åstadkommas ,genom ökad prognos tisk 

säkerhet rörande de meteorologiska elentent som äro av intresse 
för sjö-krigföringen såsom vind, sikt m m. ULan tvivel m åste 

kriget i detta avseende ha medfört nya insik<ter. Prognosmeto

derna komma med säkerhe l under de närmaste ftren även i 

v{trl land att utvecklas, särskilt på grundval av nya aerologiskt 

observations- och arbetsmetoder. Men å andra sidan synes mig 

en varning härvidlag vara på sin plats för alltfö-r långt gående 

optimism. Da de nya revolutionerande synoptiska metoderna 

enligt den norska Bjerknesskolan efter föua världskriget vunno 
allmänt beaklk:'lnde, vänta de man sig säkerli·gen ett väldi1gt upp-
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oving i prognosernas säkerhet. Så har även utan tvivel varit 

fallet inom flygväderlekstjänsten, där detaljrika n1en kortfristi

äa prognoser varit huvudsaken. 
"' Om man däremo>t s tuderar stoPmvamingarnas Lråffsanno

Iikhet under här ifrågavarande tidsperiod, konslatenas visser

Iigen frmnå lskridande, men knappast av sensatim1ellt slag, som 

följ ande tabell ur dåvarande meteowlogiska anstaltens års:bP.

rättelse för 1938 visar. 

-
Varningssannolikhet Stormsannolikhet Korrelation 

mellan varning 
med storm l utan storn::. med l utan oeh sterm 

i •;. i 0/o varning i 0 /o varning i 0/u 

1908 70,7 8,9 53,5 4,5 0,55 
1937 67,3 6,9 44,1 2,8 0,50 

1936 74.1 7,0 52,3 2,8 0,58 

1935 74,6 10,3 47,6 3,4 0,53 

I medelttctl. 

1931-1935 67,4 9,9 45,9 4,0 0,50 

1926-1930 66,1 13,1 45,1 6,0 0,46 

1921 - 1925 60,7 13,3 45,3 7,6 0,43 

Det torde därför måhända även nu kunna anses beräHigat 

att uppmärksamma även andra åtgärder fö.r a~Lt höja väderleks

tj äns tens effekti v~tet föT speciellt sjökritgets behov. 
I denna artikel tillåter jag mig att belysa särskilt tre så-

dana åtgärder av operativ betydelse, nännligen 
målmedveten specialisering hos maTinens väderlekstjänst, 

förhäLLring av personalens utbildning och 
hfuttre kontakt mellan den operativa ledningen och väder

leks t j än s ten. 
Den nlk'lrin:a väderlekstjänstens huvudsakliga mål är aH 

lämna den operaliva ledningen edorderliga meteomlogis,ka un~ 
derlag. Att högre stabeT för detla ändamål m åste ha ett eget 

Väderleksorgan i sin omedelbara närhet .är ju mera sj,älvklart. 

Men detta organs egentliga uppgift är emellertid icke så mycket 

Tidskrift i Sjöväsendet. 29 
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att tillgodose fartygens rent nautiska behov (stormvarningar, 

israpporter m m) vilket den allmänna väderlekstj,fu1sten om

besörjer, som a~t i möjligasle mån tillfredsställa ödogstjäns lc ns 

speciella behov. En jämför·else med flygväd erlekstj äns ten l\an 

belysa detta närmare. På en flygväderleks,tj ä nst ritas i prine ip 

samma kartor som på den allmänna väderlekstjänsten och ana

lyseringstekniken är exa:l\Jt densamma. Men flygväderlekstj äns

ten arbe tar med ett annart: m:ål i sikte. Ingen flygmeteorolog 

bryr sig om exempelvis fara för markfrost, nederbördsmängd 

eller stormvarningar. Dygnet runt kretsa hans tankar uteslu

tande kring trafildly,gplanens speciella krav såsom kännedom 

om sikt, molnhöjd ooh höjdvinu därtill ofta begränsade till dc 

aktuella flygsträckorna. Och det finnes knappasrt några väder

leksorgan där arbetstaMen är så uppdriven som vid dessa 

flygväderlekstj änster f6re trafikfly,gplanens avgångstider. P å 

santma säll bör den marina väderlekstjänsten koncentrera sig 

på de element som äro av betydelse för sjök6gföi·ingen -

nämligen n'lk'lrkvind, marksikt, särskiJl,t ill sjöss, sjöhävning oeh 

is samt - fö[· artilleristiskl ändamål - höjdvind ooh höjd 

tem{>eratur. Med hänsyn till sjöstridskrafternas srumarbele m ed 

flyget bör det marina väderleksorganeL ,givetvis även vam orien

terat rörande de flygmeteorologiska förutsättningarna, men de 

sjökrigsoperativa förutsällningarna bör vara primära för den 

marina väderlekstjänsten. 

På samma säbt som flygväderleks.tjänsten koncentrerar si~. 

p::t vissa flygsträckor så bör även den marina väderlokstjäns ten 

L"ig na sig först och främst :olt de områden som äro av opera tiv t 

intresse. Endast genom sådan målmedvelen och frivillig be

gränsning kan - särskilt med nuvarande personalbrist - ökad 

effektivitet vinnas. Och endast genom aU detta mål alltid h ålles 

i sikte, kan den marina väderlekstjänsten utvecklas kons.ekvent 

till ett speciellt verktyg för den operativa ledningen . 

Den andra möjligheten alt öka den marina väderlekstj.äns

tens effektivitet hänfår sig till personalens utbildning. Härmed 

menar jag icke de rent yrkesmäss iga kvalifikationerna. Del ä r 

klart att våra meteorologer och övrig väderlekspersonal böra hn 
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·en förslid assig utbildning. Denna fråga li gger emellertid utan

fö r ramen för dem1a arrlik el. lVIen del som jag anser mig böra 

framhålla är kravel på all våra meteorologer bli »Sefllminded, 

på samma sä tt som flygmeteorologema bli >>airminded». Det 

är icke utan ~käl som flygvapnets meteorologer. utbildas som 

me teorolo-gaspiranter vid flygvapnet tillsammans med de bli

vande flygofficerarna. Delta skapar kamratanda, samhörig

helskänsla med vapnet ooh blick för flygtjäns tens speciella krav 

på viiderlcl\stjänst. Samma krav bör enl igt milt förmenande i 

lika hög grad uppsrlällas på marinens m eteorologer. Arlillcri

sk ju lning, lorpedskj utnin g, avståndsmätning, spaning fr ån u

hM eller jagare, minsvepn ing och minulläggning, torpcdbMs

Lj änst och l v-skj ulnin.g m m, a lll kriver olika mele·orologiska 

fö ru tsättnin gar. Marinens meteorologer höra känna Lill dessa 

örlogstjänstens olika grenar av egen ·erfarenhet. A v samma 

skäl som fl ygme teorologen är flygutbildad bör marinmeteoro

logen vara sjömansutbildad. Han m åste åtminstone vara så 

mycket sjöman alt han vet vad som menas med all lig,ga till 

a nkars eller manövrera i h:1rt Yäder skär,crårdsnavicrerino· , ,r·d 
' . ;::, ~ v 

dålig sikt, landstigningsoperationer m m. Ur denna synpunkt 

hade dc unga sj6kaptenerna, som för några år sedan sökte sig 

till meteorologyrke t, goda fömtsältningar för speciellt den ma

rinta väderlekstjäns ten. De s tora teoretiska lmnskapsfordringar

na som numera uppslällts h a emellertid medfö.rt att denna 

personal till stor del å ter lämnat meteorologbanan och atergått 

till sjötjänsten. Del synes mig vara önskvärt att denna relu-yte

ringsmöjlighet för marinens meteorologer åter skänktes ökad 

uppmärksamhet. 

Den tredje och för närvarande ulan tvivel me~t aktuella 

å tgärden för all öka effek tiviteten hos marinens viiclerlekstjiinst 

år skapandet av ökad kontakt m ellan förbands(fartygs)chefer 

och meteorologer. Härför kräves e tt omfattande upplysnings 

~rbe te. I motsats till flygopera tionerna kunna sjökrigsopera

tJoner ulföras ulan m eteorologiska förberedelser. Den flyg

'OperatiYa ledning, som icl<e tager tillräcklig hänsyn till vä

<icrlekstj ä nslen får mycket snart en h;\rd läxa. Vid sjökrigs-
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operationerna framträda däremot följderna av en dylik under~ 
låtenhet icke på samma sätt. En sjökr_igsope1:ation, som icke 
kan genomföras planenligt på grund av icke förulselt olämpligt 
v,äder, skulle enligt modernare uppfattning utan tvivel beteckna -; 
såsom illa fö,rberedd. Det kan emellertid ifr[lgasåttas om denna 
uppfattning redan trängt igenom överallt med tillräddig tyd~ 
lighet. Här fordras alltså upplysningsarbete - ett arbete som 
påminner om ett yttrande av en engelsk sjöofficer strax före 
kriget. Han ansåg sitt arbete för flottans våderlekstjänst be:,tå 
i alt vara »handelsresande i meleJrologiska uppgifter». Della 
upplysningsarbete gäller givetvis endast den operativa delen av 
väderlekstjänstens uppgifter. Väderlekstjänstens uppgifter för 
vapentekniska ändamål, såsom för artilleriskjulningar, äro hos 
oss sedan länge självklara. Särslzilt Kustartilleriet har på delta 
omn1de länge varit föredömligt. Frågan ,är sfrledes närmast, vad 
som kan göras för ~llt även väderlekstjänstens operativa utnyll 
j:ande skall bli lika självklart som dess vapentekniska uppgif ter. 

Om väderlekstjänsten skulle kunna lämna i alla avseenden 
exakta uppgifter, speciellt lämpade för olika operativa ändamål, 
skul~e den operativa ledningen givetvis för länge sedan ha tagit 
hänsyn till dessa. Så är emellertid tyvärr icke fallet. Progo
noserna ha endast en viss sannolikhet, och prognosarbetet ligger 
på grund av dess expertbetonade kanaktär utanför förban ds
(fartygs-)chefens direkl:a kontroll. Meteorologen meddelar sin 
prognos och förbandschefen måste nöja sig med denna. Sjö-
mannen är emellertid icke någon aukLoritetsdyrkare ooh är yan 
att i krävande situationer lila uteslutande på sig själv. Det är 
därför måhända förklarligt att sjömannen har en viss m otvilja 
mol alt göra sina egna beslut beroende av endast en kategorisk 
prognos. Det är ju förbandschefen som har ansvaret och för 
anleder meteorologens spådomar felaktiga dispositioner, "tror» 
föi-bandschefen ioke längre på väderlekstjänsten. Meteorologen 
{l sin sida, anser sin huvudsakliga uppgift vara att ställa prog
noserna så gott det går på prognosteknikens nuvarande stånd
punkt och med del i krigstid i regel mycket bristfälliga obser
vationsnwterielet. Hur sedan förbandschefen bedömer denna 
prognos och utnyttJar den fö,r sitt speciella ändam[ll, det a nser 
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meteorologen icke vara sin sak. Dessa skilda uppfattningar 
Jllåsle förenas. Metemologen skall icke endast ställa sin prog
nos, han skall känna förban dschefens ansvar som denne själv, 
sä lla sig in i det aktuella operativa läget och ur förbandschefens 
svnpunkt söka bedöma väderlekslägets inverkan på: möjlighe
t~rna att genomföra en operation. Meteorologen skall alltså 
icke endast meddeJ,a en mer eller mindre kalegorisk prognos, 
utan han skall >> resonera" med förbandschefen, förklara vil-ka 
antaganden som ligga bakom pmgnos,en, hur pass säker pmg
nosen är, vilka andra prognostiska alternativ som äro tänl"bara 
och föreslå ytterligare [rtgärder så som väderleksspaning m m, 
villw han anser värdefulla för att omedelbart eller senare 
ytterligare kunna underlätta föi,bandschcfens dispositioner och 
ordergivning. Men, som redan nämnts, förhandschefen och 
meteorologen måste härfö,r tala samma språk, meteorologen 
måste vara >>seaminded>>. lVIotsvarande krav böra uppstälLas 
gentemot förbandschefen . Förbandschefen bö'l- icke endast 
känna sin meteorolog utan även meteorologin. Fö'l'bandschefen 
bör vara tillräckligt insatt i prognosteknikens förutsättningar 
och möjligheter. Meteorologens fö,redragning skall icke behöva 
inledas med en föreläsning i den synoptiska meteorologin. 
Fö,rbandschefen bör ha studerat så pass många väderlekskartor 
i sin dagliga tjänst att han genast ser kärnpunkten i meteoro
logens resonnemang. lVIed andra ord, förbandschefen ska1l 
diskutera sina operatiya problem ur meteorologisk synpunkt 
med marinmeieorologen pä samma sätt som. exempelvis trafik
flygaren diskuterar sin flygning före starlen m ed flygmeteoro
logen. Hur detta sarnarbele i detalj skall bedrivas på lämp
ligaste sätt är givetvis svårt att säga. Men att ett sar111arbete 
efter nu skissera de riktlinjer kommer a ll visa sig yllerst frukt
härande för den marina väderlekstjänstens operaliva betydelse 
torde vara ställt utom allt tvivel. 

Hur slwla nu dc ovannämnda tre å tgärderna för a tt ut
Veckla marinens väderlekstjänst lämpligen genomföras? För 
Väderlek <: Ljänslens specialisering på sin egentliga sjökrigsope
rativa uppgift har chefen för ma rinen redan angivit riktlinjer 
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11"l1'ae 11 utfärdade »Provisoriska heslämnlelser för lll:l genmn , " 
rinens v;d~rleksljänst i fredstid». Här föreskrives att väder -
lekstjänsten själv skall h~dla sig löpande orienlerad. rörande 
marinens verksamhel och med hänsyn härtill rätta sm vetl 
samhel uteslutande efler planerade och pågående övningar 
m m. Förhandschefernas uppgift härvidlag är att hålla vä der -

lekstjänsten informerad om sina avsikter. . . 
Utbildningens ordnande är en relativ l enkel organisatonsk 

fråga, åtminstone i vad smn rör meteorologen. Flygvapt:et h~r 
löst motsvarande problen1 genom uLbildningens förläggmng llll 
flygvapnet. Liknande åtgärder torde inom nu gällande ort;ant
sationsram yara genomfö,rhara även vid marinen. Det torde 
exempelvis vara uppenbart alt en marinmeteorolog borde h~ 
varit med om å lminslone en långresa, gärna på linjefartyg. I 
övrigt bör han trampa fartygsdäck så mycket som hans fa ck 
meteorologiska utbildning medger. Vidare böra meteorologerna 
närvara vid och deltaga i operatiYa spel, skjutningar vid fJ ollan 

och kustartilleriet, ishry taretjånst m m. 
V;'lra sjöofficerares meteorologiska utbildning under bl

d\eltiden är utan tvivel tillfredsställande. Men äv-en om dctmJ. 
utbildning lwn>plelteras med praktiskt lagda och synopti skt
operativt betonade förelilsningar vid KSHS ålcrsUu nödvändi g
heten att ständiQt trä111a v~tra officerare i den syaopliska Yii

derleksljänslens '-' praktislza utnyttjande vid övningars plane
rande och genomförande. Del är bland annal för delta änd::t-
m~\1 som väderleksorgan med kartrilnin.g m m finnas vid ku st
flottan s.aml vid Sydkustens och Västkustens marindislrikl. 

För ökm! kontakt mellan den operaliva ledningen och vi1-
derlekstjänsten, kunna för närvarande till fä>ljd av meteorolog·
bristen endast åtgi1rder av provisorisk karaklär föreslås. Enlig[ 
vad som ovan sagts baserar sig detta samarbete först och främst 
på förbandschefens förtroende f ör sin metcorol01g. Härför 
häves förstklassiga marinmeteorologer. Sådana finnas emel
lertid för närvarande långt ifrån i erforderlig utsträckn ing. 
Vid dc flesta väderlelzsorganen finnas endast värnpliktig vä
derlel<spersonal, vilka, hur väl de än äro uthildade, icke kunn~ 
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fullgöra denna marinmeteorologens funktion. I marinchefens 
,, provisoriska bestämmelser» rä,knas med denna sv :''n:ighcl och 
marinmeteorologernas verl.;oamhel har därför centraliserats till 
en enda plats, på sommaren lmslflolLans väderleksstation, p{t 
vintern marinstabens väderleksdelalj. Enligt nyssnämnda pro
visoriska beslämn:elser har villzel förband och vilket fartyg som 
helsl rältighet all vända sig direkt till dessa organ med sina 
meteorologiska önskcmå l. 

Kustflottans väderleksslalion (marinledningens väderleks
detalj) söker alt fullgöna dessa rekvisitioner p t1 samma ansvars
fulla och individuella sätt som härovan skisserals beträffande 
samarbetet mellan förbandschef och meteorolog. Våderleksor
ganen med enbart värnpliktig bemanning (MDS, MDV) äro i 
första hand att anse som förmedlande språkrör mellan för
banden och kustfiollans (marinstabens) meteorolog. Därjämte 
nlföra dc allt det arbete som ligga inom deras kompelens såsom 
kartri lning, observations tjänst m m. 

Det kan antagas att denna organisation på ett någorlunda 
tillfredsställande säll skall kunna fylla sin uppgift. Organisa
tionens provisoriska karakLär kan emellertid icke nog under
strykas. Vi måste försl samla praktiska erfarenheter, hur den 
marina väderlekstjänsten ~kall arbeta för att kunna nå bästa 
resultat. För att uppnå delta ändam~ll kräves emellertid för
bands- och fartygschefers aktiva intresse och medarhete. Dessa 
måste ägna väderlekstjänsten lika myokcn uppmärks.am,het som 
övriga tjänstegrenar, anlita väderleksorganen då speciellt Ö'l' · 

logsbetonade mcleorologiska uppgifter erfordras, och icke minst 
genom krilik, erinringar och egn.a förslag söka främjn elen 
marina väderlekstjänstens utveckling lill ett värdefullt och 
säkert hjälpmedel yid sjökrigsoperationers planläggning och 
genomförande. 
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Några problem kring simning och 

drunkning. 
Av kaptenen R.iitger Wachtmeis ter. 

En man s imntar 2000 meter under kontroll. En månad 

senare drunknar h:111 30 meter från land. 

Händelsen inträffade vid marinen för ett par Ör sedan . 

Mannen var visserligen klädd i kavaj ooh byxor, men Yar 

r elativt utvilad, hade endast simmal del lilla stycket från land, 

då olvckan skedde. Fallet är tyvärr ej enast ående. Då och då 

hör 1;1an talas om all »den drunknade var en god simmare". 

Och orsaken? 
Utt oss hir bortse från alla fall av bristande förmåga al l 

simma och an<;e att den förolyckade varit simkunnig, det vill 

siga besuttit teknisk färdgihet alt ulan svårighet simma ti ll 

land .ellcr närmaste "räddningsplanka», även med kläder på. 

Orsak e ma till drunkn in gs·olyckor äro ännu ej fullt klar

lagda. De kunna vara bl a. 
>> Hjärtkramp », del vill säga hj är tat orkar av någon anled

ning ej med den ex tra pEtfrestningen vid bad, frivilligt eller 

ofrivilli gt. Della kan bland annal ske, om hjärtat är klent, en 

större del av Modet ~ir upptaget av malsmällningsarbele, sftsom 

en krafti" m tJilid eller om hJ. ärtat arbetar hårt för att tillgodo .,,~ 
b ' ..__, 

rörelsemuskulaturens behov, såsom under ooh omedelbart efter 

kraftigare kroppsä>vningar. Vid bad uppslår en hastig avkyl

ning, muskulaluren a rbetar (måhända h år t) med simrörelsema. 

vilket allt ger hjär!aL en avsevärd ö].;ad al11JeLsbörda. 

Vid träning i k1ppwddbåt (en av de absolut hårdaste 

idrotterna) har det flera gånger förekommit, all båten kantrat, 

rodd:11·na försökt simma i land, men all hela lag drunknat, 

Lr-ols all de normalt ulan sYårighet kunnal simma molsvarande 

sträcka. Yid >>hjil'Lkramp >> förlorar den nödställde medvelan

det och sjunker tyst , l.;anske utan fönarning. 
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Fel i balansorganen är en annan trolig drunlmingsorsak. 

}!ar man hål i lrmnhinnorna, får man lä tt vatten i innerö-rat 

'd d,,lmin <f Delta kan åverka de där belägna balansorganen, 
Vl • ~· 

så att den dykande ej vet wtd som är upp eller ned och under 

sitt sökande efter vallenyt:111 si1mnar åt fel håll, kanhända mol 

botten . Då simning till stor del är balansrörelse, blir även 

si1nmarens arbete i ylläge mycket försämmt. 

Illamående rav någo t slag kan nedsätta prestationsförmågan 

och eventuellt orsaka katastrof. Kanhända efter svälj ande av 

några »kallsupar>> av ett vatten smn ej hör drickas, eller kanske 

minskad blodtillförsel i hjärnan av samma orsaker, som kunna 

föranled a >> hj är tkramp>>. 
, ](ramp >' , det vi ll säga muskelkram.p, eventuellt sendrag. 

har ofla anklagats som dödens hantlangare. Fö·rmodligen är 

delta slags kramp dock sällan primär drunkningsorsak Sällan 

förlamas mer än en av extremi teterna därav, vilket i allm.änhet 

ej hindrar en någorlunda van sinnnare a ll taga sig i land. 

Men krampsymtomen kunna orsaka en känsLa av skräcl.;, vi lken 

i sin tu r kanske drar med sig olyckan. 

Dänneri ä ro vi framme vid den troligaste orsaken till 

drunkni ngsolyckor (frånsett bristande simfönnåga), nämligen 

den psykiska: panik- eller skräckkän•slan. Något ouänlrll in

träffar, som kommer den nödställde alt lappa besinningen. 

Fyrfotadjur kunna simma av naturen. N~ir de komma i 

va ttnet, röra de henen ungefär som vid löpning. Människor 

och apor fö rsöka instinktivt rädda sig genom a ll klälim upp 

ur faran, vilket lyclms mindre väL Möjligen kan en icke 

s inikunnig >> klä ttra>> upp till y tan 3-4 g~mger, och även hålla 

sig uppe en stund (förmodligen därav den gamla folktron alt 

en drunknande kommer upp :) gånger). 

Men simning är något mmat: En halansrörelse i vågräll 

läge, med mjul;a, lu gna, drivande rörelser, med andningen av

pasSiad efter sim tagen, ekonomiserande med krafterna, slö·rsla 

möjli ga del av kroppen under vatten o s v. När en nödställd 

tappar besinningen, glö1nmer han vad ha n lärt och gör allt 

möjli gt i rak molsals mot simningens principer: Släller sig 
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lodr~ill och försöker med häftiga rörelser klällra upp, anda~ 
häftigt kanske ulan hänsyn Lill om huvudet är under Yal len, 
sträcker upp armarna och slösar bort sina krafler på del mnt 
vanvetliga säll. Kanske är räddningen inom räckhåll, han har 
t ex kantrat med en roddbM, försöker taga sig i land, m erlJn 
bttlen ligger och flyler i marvallen alldeles intill honom. 

I det förut relaterade fallet kände sig simmaren snärj d :n 
sjögräs och greps tydligen av panikkänsla, att döma av vi ttnes 
utsago om hans uppträdande. Ju häftigare han sparkade, de-.;t0 
mera insnärjd blev han. Liggande på rygg med lugna rörelse r 
torde han utan större svårighet ha kunnat frigöra sig sjillv. 
f,Ien nu orkade inte ens hans kamrat draga loss honom. 

En man går över bord i hög sjö. Fall fr å n flera m eters 
höjd, han har kläder och stövlar på, del är kallt i vattnet han 
känner sugningen av propellervattnet och hör ljudet av pro
pellerslagen. Dessutom kom del hela så överraskande. Då äro 
cmsländighelerna helt annorlunda än han blivit van vid u neler 
de lugna simövningarna, och faran för pa11ikkänsla är över
hängande, om han ej har vallenvana , det vill säga, vana al t 
röra ,sig i vallen under alla möjliga förh ållanden. 

A andra <;idan, om en nöds tälld kan bibehålla sinnesn iir
varon, kan han ofta Uara sig även ur svåra si Luati-on er. Far 
han vallen i balansor,g.llien, kan han vägleda sig med synen, 
muskelkramp kan ofta brytas loss .genom alt med en fri h and 
tänj a ut leden, han ekonomiserar med krafterna, vilar på rygg 
o s v varigenom även »hjärtkrampen >> i viss m ån fö-rebygges. 

Varje simlärare vel, alt barnen skola lära sig trivas i Yalt
net, iun.an man lär dem simma. De skola lmnna doppa huyu
det, helst krypa och si l la på botten med öppua ögon. Den, 
som till var je pris skall h~llla huvudet ov.anför ytan, lär sig 
aldrig simma riktigt. 

Vid marinen borde övningarna i vailenv::ma drivas längre. 
•a ll nirma sig verklighelstrogna förhållande, i den m ån m a11 
ser s imningen som en livräddare i händelse av lzalaslrof och 
inte blott som en slzön ·OCh nyttig idroll. Yanlig >> Simborgar
kunnighet >>, det vill säga simning 200meter i lu gnt och varmt 
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vatten efter en stillsam sjös.ä llning räclzer CJ alt föcrebygga 
drunlming för marinens personal under >> slridsmässiga >> förhål
landen, ehuru den naturligtvis är mycket bittre än ingen sim
]zunnighet alls, som tyvärr fortfarande icke är alllför sällsynt. 

Utbildningen bör göras varierande, l ex i stil med rna
o· isterproven: 
"' Klädsim, a vklädning i vallen, dykning, livräddnin g m m 
och el l orden Lligt uthållighetsprov. 

Men inte ens delta är tillräckligt. I del ovan a nförda 
exemplet hade den fö,roly ckade omlzring en mfmarl tidiga re 
avlag t samtliga magislerpr,ov s[mär som på ett! Provtagni ngen 
ha de givetvis förelag ils under gynnsammasL möjliga omstän
digheter in om ran1 en för b es tämmelseu1a. Därvid had e äYeu 
>>den ov~i.nlade faktorn >> uteblivit. Men denna är av vital be
tydelse för marinens folk. 

Simutbildningen hör därfö·r, vid sidan av inbrande av 
telmik och träning av kondition, även omfatta övningar i v'al
Lenvan.a under .ogynnsamma omständigheter, dock ulan alt 
elevernas liv riskeras. Om en och a nnan blir fö-rkyld eller ett 
och annat klädesplagg fö-rlora s, ~orde detta väga lätt emot 
övningens värde. Det finns v'i:injningsövningar inom bland 
anna t handvapentjänslen, där betydligt s törre risker f å tagas. 

Idealet vore kanske, all varje m an efter fullbordad utbild
ning ovänbal skull e fö falla överbord n{tgon dag under gång i 
hög sjö, hel st med full stridsutrustning. As pmktiska skäl är 
detta knappast utförbart, i varje fall icke m ed mer än elt få tal 
man. Men man lzan uppn~1 gott resultat även med andm 
metoder. 

Vi kalla den här angivna träningen hell enkelt övning i 
va ttenvan a, ehuru den är betydlig l mer omfattande än vad 
som i allmänhel inbegripes i denn a benämning. Den hör 
bland annal omfatta: 

a) Boclning i alla väder, även om del är lzallt och olustigt. 
Na turligt vis är del ej nödvändigt med Hmgd islanssimning, det 
kan räcka med ell kortare dopp och simning L ex 50 meter. 
!vien kroppen bör h ärdas till anpassning efter väderleken . 
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Drunkningstillbuden rätla sig ej efter årstid ooh temperatur. 
I övrigt är härdning fysiologisk l välgörande och förebygger 
m ånga fö rkylningssjukdoma r. Simning i sjögång hör övas av 
a lla, så a ll de lära sig alt dels parera, dels utnyttja våg01·n~ 
på bästa sä tt, andas och simma i rytm tned sjöarna m 111. 

A ven s imning i strömvatten och genom sjögräs borde under 
heLryggande säkerhelsåtgärder få prö•vas av alla. 

Genom härdning medelst tidigare vårbad blir kroppen 
bättre förberedd att tillgodogöra sig simutbildningen un der 
sommaren. Ty teknikträn in gcn, vare sig denna gäller elemen
tär simundervisning eller avancerad tävlin g~,tränin g, bör ske 
under gy nnsammast möjliga oms tänd igheter. Till dessa hör 
disponerandel av en härdad krOJJp, som triYs med Em«var ic; 

;:> \., 

vis telse i va lten och ej genom olus tkänslor och dylikt hindrar 
simmaren a ll koncentrera sig på sin uppgift. 

b) Dyl.:övningor: Liingd- och djupdykning, söka under 
fö·rem[\1 uneler vattenytan, dyka under hinder. övningarua 
lmnn.a lämpligen läggas som lek, s lafe ttsimning eller dylikt, 
och även omfatta diverse kullerhyllor i vatte!l. Kampbet·onadc 
lel,ar ,äro även tänkbara, där simJ11ar.na få doppa cll c!· knuffa 
i vamndra. Men dc höra icke få tim:tas förrän eleverna käntw 
_i g väl hemma i vattnet. 

c) Hopp från trompolin : Först och främst enkla huvud
eller fothopp . Besättningen på ett sjunkande fartyg mås te 
kunna h oppa överbord och simma bort från sugvattnet på ell 
vettigt sä tt. Eventuellt simma elt slyeke under y tan förs t, 
s{tsom under brinn.:1nde olja. Men eleverna höra även tränas 
a lt fa ll a baklänges frä n någon höjd, vilket fordrar rätt mycket 
fysiskt mod. De böm lära si.g all taga valten på ett ändamåls
enli gt silll ·Och vänja sig av med skräckkänslan under fal l. 
Hels t göra n~t got perfekt >>varierande hopp », vilket är en ypper
li g övning för sinnesnärvaro och reaktionsförmåga. Dcnn ::t 
träning kan vara av stm'l värde även vid andra fall än fall 
överbord. 

d) l.ivräclclningsövningar äro utomordentligt värdefulla, 
om de hedrivas under någorlunda realistiska omständigheter 
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och den »nödställde » spelar sin roll väl. Först och främst 
yärdet av alt kunna rädda en n1edmänniska . i\Ien därutöver 
får »räddn ren» själv god ÖYning i vattem·ana. Här förekomme r 
<nabbsimning, bogsering, dykning, ofta en kamp, varunder 
~·äddaren l'anske blir doppad, lås t och kommer i besvärliga 
~itua t ioner, varur del: gäller alt ldara s ig. 

Livräddn ings träningen är m~1hända den värdefullaste och 
allvarligaste av alla simövningar. :Men i praktiken brukar den 
tvvärr övas Ui.mligen minimalt och mest på lek, »liken» hjälpa 
tlll Yid bogseringen för att undgf1 kallsupar m m. 

e) rtulomolis.ering a v rörelserna. Genom regelbundna bad
och simövningar kommer simtekniken så småningom aU in
nötas, »automat iseras», sf1 .att del hela går omedvetet. D <'t 
kommer även i farans stund den rätta telmiken lill anYändJ1ing, 
även om de l medvetna tankelivet är paralyserat av katastrofen . 

f) Pmkliska tillämpningsövningur i livräclclning och bärg
ning cw j'öremå l ef!.cr kapsejsning. Avsikten med dessa örv
ningar är dels att träna upp skicklighel i vallen, dels all ställa 
deltagarna inför i möjligaste m [m verklighetstrogna problem, 
vilkas lösande iir beroende av vissa psyk iska f·aktorer och även 
i viss m [m av andra fysiska färdigheter än simnin g och dyk
ning. Försbg till ulformning av övningarna återfinnes nedan . 

g) En övnin g, som ligger vid sidan av egen tliga simöv 
ning3_r, men dock är av Yärcle, är räddning ur isvnk. l\'Iarin~ns 

folk, ej mins t kus tartiller ister, mf1sle nog vara beredda på all 
>.gå ned s ig» vintertid. Del finns m ånga tiinkbara fall, där 
transporl över tvivelaktiga isar kan medföra Yiss.a fördelar, och 
under krigsförh~tllanden må~Le förmodligen ganska stora risker 
tagas även i delta hänseende. D~irlill komma :alla fall 2v 
fritidssyssclsii llning på is, som li gger nära till hands för ma
rinens personal. 

Även vid de lta slags övning gä ll er del alt lära cleYern:l 
ta0cra del lucrnt och handla ändamålsenligt, att taga sig upp 

t') L 

själva och rädda andra nödställda. Om möj li.ghet till ombyte 
varmt rum finnes i närheten, är förkylningsrisken minimal. 

Vad som iin övas, m~1ste ledmen vidtaga minutiösa för-
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sil,Lighctsåtgärder, även om det för den utomstående kan Le 
sig löj ligt ibland. En serie ogynnsamma omständigheter k8 11 

upp-; t{l, och därtill komma n :o'tgon oförutsedd händelse. s~\ 

brukar vara fallet, då drunkningsolyckor inträffa. Hels t hör 
man ha »duhhel försäkring>. SäkerhelsåLgärder ,äro av särskil d 
'ikt vid övningar i vattcnvana, då en dc,] oförutsedda händelser 

mftste beräknas inlräffa och vissa risker ibland m ås te tagas. 
En rätt bedriven Lriining i vallenvana medför även all 

mänmililärl värdefulla >>biprodukter>>, kanske mest i fonn :w 
psykiska egens,kaper. En del av dem ha redan anlytls. 

Förutom »fysisk fostran>> m m har all hårdare idrott, \'~H

till även ovannämnd tränmg kan rälmas, i ett avseende cl t 
avgjort större militärt värde än andra slags övningar, vi lka 
måste bliva mer eller mindre fingerade i fredstid: I de h ar
dare idrottsövningarna En· den enskilde mannen sätta in alla 
sina fysiska cch psykiska luaflresmser för att på fullt alh:n 
besegra en nrolståncbrc eller övervinna svårigheter, och ej 
minst tänka och handla sjä,]vständigt i oväntade situationer. 

Tillämpningsövningarna "Rädda nödställd"*) och 
"Kapsejsning". 

~'cv o iktcn med Llcs,s>: övningar är tvåfaldi;5: 
l) Att träna utförande av uppgifter uneler .s<1vitt möjligt Yerkiig

hetstrogna [örbållancle, där förutom vattenvana och 2imskicklighd 
iiven omdöme, kombinationsfö;·måga m -E l psykiska egenskaper ko;nn;a 
att s~i tt::Ls p~l prov. 

2) Att utgöra nya tävlingsformer i .s imning, där ej blott skicklig
het i vo.the1 blir avgörande. Snabb.simning är ea spe.;iell J'änlighd. 
3om bel1är;olms av ett relativt Jåtal. Genom att bristande skicklighd 
tli:iri delvis kan kompenseras med snabbhet. i löpning, skicklighet i 
dvkning, oricmteringsförmåg:1, val av lä:11plig kombination m m kau 
p\·entuellt ökaLl bredel givas :'H ,simsporten. 

"Rädda nödställd". 

~Hllmärket. reprosentende den nöcl.s tällde, .som sjunkit ett styckG 
l!P cler vattc~n, utgöres av ett flöte, som förankra . ~ e1t par meter undCl' 

*) Benämningen >> Livrlicl clning >> upptagen av en nnnan tävlingsfo nn. 
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·tan. På märk8t fastsättes löst ett antal tygremsor, vara\· ,·arj e clelta 
~·are skall rycka los,; en och medföra den till ytan för att bli1·a godkä.nd. 
" Si::1dplats och målmärke placeras .så, l.it C'h<tnser:1a för ol1ka 

~ltecnuhv viiga ung,3fär lika. 
< Deltagarna stå vid star tplatsen, den >>U öcbtällde>> simmar u t od1 
lägge r sig rakt ovanför Jilärk8t, eventuellt mecl hjtilp av riktkäppH i 
lc!l1d, vilka sedan borttaga,s . Han börjar så vinka med armarna, var -
9ner starten ~'<'\r. Efter lämplig tid, t ex en minut, >>sj unkN>> klil, det 

"~diddQ ttcd.sfd!!d .. 

"Rädda nödställd". 

vill .säga dyker och simma r bort ett dyckc under vatten, varefter han; 
funktion är b· lt cl. 

Vid starten uppstå följande aiternahv: 
a) Hoppa i dir0kt, simma bort mot den nöctställcle. bedöma av

ståndet, imwn han s junker, på beräknat avstånd dyka och s imma unde l· 
\' at ten i ,samma riktning, 

b) Taga landmärke, en3linje eller dylikt bakom elen drunknande, 
där efter rusa längs stranden, o:imma ut mot hon0m, taga nytt lanel 
märke innan han sjunker. Ni:ir det första landmärket korsas, dyker 
man för att finna honom (d v s märket). 

Var skall :jag gå i vattnet? Det beror på av10tåncl ti ll elen nöd
~ t ällcle på olika platser, st randens framkomlighet, om stranden är 
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långgrund, så att jag kan springa i, besvärliga ,otenar på botten , en 

bra br.1•gga, vindens riktning, .sjögång, lämpli ga landm ärken. min Pg-e 1~ 
d;:ick!ighet i s imning relativt löpning, l än gdd.\'l.;:ning relativt or·i entp_ 

rin gsfö rm åg a m m. 

Kläcl,scln bör hels t vara .skjorta, byxor, underkläder , skor, rv0 11 _ 

tuellt kavaj eller dylikt. K läderna avt agas el le r behålles på enli.:!:t. 

f ritt va l. 
Tid tages f rån start till dess tygremsan visas upp ovanför vatten 

ytan. Trivlingen kan eve ntuellt kompletteras med ilandföring .sib.o 11 1 

Yid va nliga tävlingar i li vrä ddning 
A1·en iland förin gen kan varieras. Start strax efter förcgi\ cnd, 

nromenl från en båt intill föna millplatsen (d.ack ej gärna mer än :30 n1 

från land). D eltagarna få s jälva väl ja Jmll f ör ilandföringen. Tic\ 

tages frå n start till cles:5 den "nöds tällde" ligge r uppe på land, c:å att 

konstgjord and ning kan börja . >>Räddar en>> har då att väl ja t ex : 

Br"•ggan (nä r mast), ·flata stenhällen (lätta:st draga upp kamraten) eller 

ancl r ;;_ .stranden (meclvillll). Olti genl 1et : , Liket.:;, tyngd spel ar för sto r 

roll. om det är tävling, kamraten far kanske illa vid vårclc:lös uppdr ag-

ning. I så fall bättre med må l i vattnet vid valfri fast punkt. i lantl, 

(]är uppdragning kan .ske. 
Tä\'l ingen kan äve n kompletterBs s å, att tidsavdrag medg iva.s för 

<lem, s om till olycksplatsen medföra :f,·älsarkrans . planka, båt eller 

a nnan räcldning-s materie l. Tid,savcl ragen.s storlek .skolR givetvis med 

delas { förhan d. D ettfl förfaringssätt fordrar dock noggranna ·förbf' 

redel.sc r för att ön1ingen skall bliva av värd e. 

"Kapsejsning·". 

l-'ö1'ilfsrilh lin.qen : Jag är ute i en båt, so m kantrar, kanske .sjtmker. 

Pller jag t appar n:1gra -aker öve rborrl. som gå till botten. För att 

k unna återfinna p la t sen ligger jag still, trampar vatten, tar u t en s

linj er elle r an rl ra märken i la nd, s immar så till stranden. där jfl.g klär 

uv mig, lägge r av eventuellt bärgade s aker, ge r mi g .så ut att dy ka 

pfter de andra, med eller utan hjälpm edel. 

'l'iil'l'ing rns u tfömnrle: Målmärke i stil metl ovanniim ml a övnin g.3 . 

Dcltugarn r. ros ut i en bftt till rakt över märket. hopp2. överb ord 

och h1ga .så s.iiiha ut Jand~11ärken . EYcntuellt upp.sätta.s riktkiip par i 

bnd, för att de .;kola ku nna hålla platsen ett par min ut er. Käpparn :1 

taga:S ,,eclan bo·:t. 
De tävlande s imma sed an l up:nt till .start.pl at.s i lam!, som tlP 

s jä l\·::: få välj2, t ex efter föl jande grunder : Kortaste ,,im.,-t räcka. lämp

lig botten (t. ex 1ånp:g run t, jag b tn sp ringa ut ett .s tnkc), tydliga.stP 

märken i land framför mig i .s imriktnin gen, meclvintl o s v. E nda 

l 
l 

l 

_..-- ...... 
/ ' 

/ ' 
l 
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/-4 ExempG! ptl .4ft:?rfplt:?r.ser: 
l : /'IQrmt:?.sle pwnJd / !t:?nd. 
z : t.elnggrwnl; 17'7&?17 /ct:?/7 .spr/17fft:? e lf .sly c le 
3 : Ty Q'! 'fft:?.slt!' m~'r/ce11 .4!;!17&?.1 

4 : Mt!'dvlnd 
"Kapsejsning". 

villkoret tör sta rten är, att den .skall vara på torra land. På <>tart

~ignalen simma alla samtidigt ut och söka efter märket. Bedömning 

som i ovannämnda övning. 
Båda des.~a övningar kun na utövas vid en natur lig strand. )Jågot 

"Simstadion" är ej erforderligt. Stranden bör dock ej vara rak, utan 

hel st bilda en vik eller dylikt. G·ott om naturliga landmärken bör finnas. 
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Underrättelser från främmande mariner. 

Chile. 

.Pun.s 2rkry .. '.; a]'(::n General O'IIiggins oclt jaga ren Almirante L.\'!1(·]1 

.skoln utrange ras. 
(The Xavy, juli HWi.) 

Frankrilie. 

Ubåtnrna L a Creole oclt L'A,str6e ha sjösatt.s , elen förra elen 3 111aj 

i Le H avre, den senare den -l maj i Nante.s. Båda ubåtarna p åbörj a,lp~ 

Hl39 men arbetena .stoppad~ vid Frankrikes fall. La Creole bog.sera <l:•s 

1i ll En gland , återfördes till :Frankrike maj 19J5 och sattes åter vå 
s t·apcln Jör aH färcligc;lällas. Genom frans ka motåtgärd er hintlra 1le.q 

t.y.skarna att b:~·gga L' Ast ree färdigt oelt först nu har ub åten s j ösa t h . 

Jaga ren F ie r . . som sän k tes vid ett allierat bombanfall, har bärg-at., 

utanför Xantes. Jagaren skall föra.s till varv för reparatione r. 
Korvetten Lobelia skall etsätta elen ga mla avison Ville d'Ys ::wm 

fi :o keri.i n.spE'ldions l'adyg u tanför Kewfo uncllancl och lämnade Cherbourg 
el en 23 r. pril. ·Lobelia tillfördes den fria franska flottan i juli 1941 ol'l1 

deltog uncl er kriget i konvoj el'IIa på Atlanten. 
(La R ev ue :Maritime, juni 1946.) 

Arbete na på jagaren Aventurier, som påbörjades i mars 19±0, ha 

avbrutits. Emlas t ett l itet antal jagare av denna klass färdigstä ll<le2 
och de torde alla h a sänkts i Toulon. 

Det har nu blivit känt att torpedbåten L'Entreprenan t på 99c! ton 
sii11ktes i Kante.s elen 1 september 19.!3 und er ett allierat bornbanfH II. 
Samma öde mött E' ub~ten P ega.oe och kanonb:'tten Amira l Cha rne r i 
Intlo-Kina i mar 19J.5. K a non båten D'Entrecasteaux, systerfartyg till 
Charner, har nedsk rota ts . Fa:·tyget blev svå rt skadat i Di ego Suarrz. 
Macl agaskar, i maj 19-l~ . 

(The Navy, juli 1946.) 

Förenta Staterna. 

Amerikanska f lot tan har gjor t s in -förs ta örlogsfartygsförlust f'E'

dan krig·ets ::l ut. Minsveparen Minivet minsprängdes unel er min.wep

r~ing· vid Tsushima med en förlust av 31 man. 
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H angarfartyget Tarawa på :27000 t on lämnad e Norfolk den 2!1 juni 

fö r s in jungfrufärd till S tilla Ha vet gonom Panam a- kanal en. ·Fartyget 

.skall ing-å i Stillahavsflottan . 
H angarfartyget Phi l ippinE' Sea på :271 00 ton ru .:> tadc.s c! c'n 11 n1nj 

för provtur i Väs tindien. 

Grekland . 

· Ytterligare två eskortjagare av »I-Iunb -kl ass ha överlämnats till 

O'rekiEka f lottan. De ha e rhå llit nam nen )bvnrk ho.; Jias tiDgs (E'X 

Catter ick) och Aegean (ex LaUtlE'•:d;dc) 
(The Navy, juli 1946.) 

Nederländerna. 

Arbetena på k ryssarn a Eenclracht och De Zeven Provi ncien . so m 

påbör jad es för e kri ge t, ekola åter uppt agas. Dest.vck nin.gen bli r 10-1}~ 

cm kanoner, 1-l--4Cl mm akan, 8--13 nun akan och 6 torpedtuber. 
Fy ra av cle mins vepare, som övertagits friln Aus tralien-s flotta, äro 

Caims, Cessno ck , Tan1wortlt och \VoJlongong. 

(Th e Navy, juli. 1946.) 

Spanien. 

Unel er övningar elen 28/6 ('?) ut anför Dalearerna rammad e jagaren 
Lepanto ubåten C-4 , som gick till bo1tcn mecl hela s i11 besättning, 4u 
man , vilka s amtliga omkomma. Aven jag aren erhöil s våra s kador. (GUT) 

Storbritannien. 

I juli i år e [te ,·tr äclde vi ceamirnl cn Sir Olement Maoel y vireami

J'alen Si 1· Robert T .. Huruett som chef för .<; jöstriclskrafterna i Syd

Atl anten. 
(United Services Review, 13 maj 1946.) 

Arbetena på han garfartygen Ilerenl es hos Vickers-Armstron g och 

Leviutil an hos Swan Hunter;; ha .stoppats. Ett annat h angarfartyg, 

Albio n, komme r däremot att färdigställas ho:s Swan Hunters. 

(Lloycl 's Lis t, 28 maj 19,16). 

I den nya u pplagan av Jane's Fighting Ships förklaras om den 
b,·it ti,;ka flottan i f ra mtiden bl a att det n u ka n an.ses bekr;iJ1at att 

Planen att bygga fyra s lagskepp av Lim1-klassen uppgivits . Genom 
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beslutet att nedskrota Warspite och att låta Malaya, Ramillies, Resol u_ 
tion och Revenge endast göra stationstjäm;t minskas antal et s lagfar[ y0 • 

i den brittiska flottan ti ll tio, inklu.sive Vanguard. Av cles.sa tio . ii~· 
Queen Elizabeth, Valiant, Nelson och Rodn ey för långsamm a Ot·l1 
R~now11 -för kl ent pans rad för moderna förhåll anden. Möjli g tvis ko 111 _ 

mer de PJiesamn1 an ' att an vän elas som övning.:;fartyg, varigenom entia.:;t 
fem slagskepp återstår för akti v tjäns t i Uome Fleet oclt Medel hay.,_ 

!'lottan. 
En stor clel av det omfattande program för byggande av ny a 

hangarfartyg, .som uppgjord es under kriget, ha r slopats, men i art ikt·l n 
framliålle8 de t .s tora behove t av hangarfartyg med tanke på det hP 
g riinsade antal e t. moderna kryssare. 

(Svenska Dagbladet, 4 juni 1946.) 

Ann u en jagare av Battle-klas.s har färdigställts, nämligen Solebay. 
(Lloyd's List, 6 juni 1946.) 

Lätta kryssaren SheH.i eld har moderni serats vid varvet i P od.s
lnouth. R edan uneler kriget borttogs ett 13 cm to rn och ersattes lllP<l 
lul'tvtirn. Nu har lul'tvii.rn e t ytterligare Jörbättrats, vilket bar ku nna t 
uppnå.s därigenom att llygplanen oeh katapulten borttagits. I övr ig t 

har kryssa1·cn fö 1·sett.s med inredningsdetaljer av modernaste sort, vilk a 
möjliggör att fartyget användes i såväl arktiska som tropiska vatten . 
Efte r ' provturerna avgår Sheffield till Västindien för att tjänstgönt 
;;om a1ni ra l I. G. Glennios fl aggskepp i därvarande engelska sjöstyr k;1. 

(Lloycl's List, 12 juni 194•6.) 

Slag.skepprt W arspite skal] utrangeras. Bestyckningen ha r re< lan 
J'ört.s i la11cl i Portsmoutlt och fartyget ligger nu vid Spithead ,wli 

v~intrll' på s itt slutliga öde, som torde bliva nedskrotning. vVarsp i!P 

h~r en ii ror·ik bana: Jutlancl, Narvik, Matapan, Kreta, Salerno ot· li 
F .i ;i r r~n öst ern. Det gamla fartyget förtjänar ett bättre öde. 

(Lloyd's List, 1 juni 1946.) 

De ]ät ta kryssarna Calerlon, C;::pe town och Carad·oc, som byg tlP.< 

und er och eftp r· förs ta viirlci<S k1·i get ha utrange rats och skola neclskro Lt~ . 

(The Navy, juli 1946) 

Venezuela. 

Tre fr å n Kanadas flotta övertagna korvetter ha e rhållit nam r.Pll 
Constitucion, Fede racion och Victoria. 

(The Navy, juli 1946.) 




