
.Aftonbladets, korrespon-
dent i Stromstad forteller etter-
at båtene hadde ankret
onp på havna der at bukser-
båtene badle forlatt norsk
farvann etter ordre fra den
norske regjering i London.
Man hadde fått rede pa at
tyskerne tenkte å anvende far-
tøyene til å buksere store
prammer med krigsmateriell
og mannskap fra Norge til
Tyskland, Dette måtte forhin-
dres, ug fra London gikk det
ordre til de norske patrioter.e
om å sette seg i forbindelse
med skuteskipperne.

På grensen mellom det
norske og svenske farvann
oppe ved Svinesundtraktene
møttes ialt 15 bukserbåter,
men da to av disse ikke hadde
kull, besluttet man å senke
dem. Bunnventilene ble apn et
og båtene forsvant i dypet.
De 12 båtene som er kommet
fram til Sverige ska: føres
sydover til et mere unnagjemt
sted på Båhuskysten.

;.Aftonbladets, korrespon-
dent i Uddevalla har snakket
med. noen av shteskipperne.
De fofteller at de ikke fikk
noen anIedning til å si fat ve1
til sine familier. Et par av
skipperne mente at det godt
kunne vært gitt dem et the
forvarsel slik at de kunne ha
skaffet bedre forråd og brensel
ombord. Men de: hele var en
svær affære, og selv den alier
minste. uforsiktignet kunne få
hele planen til å gå i vasken.

Noen av båtene slapp opp
for brensel underveis og ble
tatt på slep av andre. Under
turen fram til Strbmstad møtte
man et tysk vaktfartøy, ig man
fryktet at det sktilte komme
nærmere for å undersøke. 1 så
fall var man beredt til å kjøre
rett på tyskerne. Men det viste
ingen inieresse for flotiljen.

BR1TISK MARINEEKSPERT
OM DEN DJERVE DAD

Evaku eringen av tyske
tropper sinket og hindr et

.Daily Telegraphs, sjømili-

tære medarbeider, marinekap-
tein Kenneth Edwards, skriver
om de norske komrnando-
iroppers bedrift ved å ia sle-
pebåtene i Fredrikstad: Det
er ikke tvil om at disse ope-
rasjoner, som berøvet tyskerne
et dusin stepebåter, var godt
og omhyggelig plantagt slik
at det rammet tyskerne hvor
det smertet mest. For slepe-
båter er nødvendige i havner
som Fredrikstad.

Kapteinen minner samtidig
om de tap av krigsskip og
transpoittskipsom tyskerne
lidt langs norskekysten under
de mange angrep med krigs-
sldp og fly. Han nevner i
denne forbindelse de tokter
som den norske marines lette
sjøstridskrefter har gjort på
norskekysten. Så mange skip
er senket at tyskerne er kom-
met opp i en situasjon da de
neppe kan tenke seg å eva-
kuere Norge men ved hjelp
av lektere og slepebåter. Og
det er kanskje en av årsakene
til at de har trukket sammen
så mange stepebåter i havuene
i Sør-Norge.

Tyskerne trenger hardt alle
tropper de kan skrape sam-
men, eg man bar sett beinser
nok på at de tyske divisjoner
i Notge er tråkket sorover
for å forsvare Tyskland. Kap-
teinert slutter med å konsta-
tere at de norske kommando-
troppers djerve bedrift med a ta
slepebåtene vil sinke den lyske
troppetransportentil Danmark
og bidra til at de tyske divi-
sjoner blir strandet langt borte
fra frontene i Tyskland.

Koniniandotrop?en c
vender tilbake til
Norge.

Samme blads korrespondent
i Stockholm melder at korn-
mando-guttene tok båtene til
Strömstad og gikk så med en
iiskebåt tilbake til Norge idet
de tørt bemerket at der var
det mer å gjøre.

Fislcebaien deres ledet slepe-
bLtene nedover fjorden til

Stromstad, men da man var
like utentur havnen, gikk båten
fra slepebåt til slepebåt og
tok ombord prisemannskapet.
En av mannskapet på en tau-
båt spurte om det ikke var
risreabett a vende tilbake
Norge, men fikk det svar at
nye oppgaver ventet. Og så
satte fiskebåten kurs for Norge
idet en svensk oppsynsbåt
koln ut og eskorterte slepe-
båtene ian til Strennstad for
å bli internert. MannAcapene
på slepebatene, ialt 6f) nord-
menn, et forelobig internert,
men korrespondenten erfarer
at de senere vil fa lov til å
slutle seg til de norske politi-
styrker i Sverige.

Korrespondenten konstate-
rer også at det er et hardt
slag for tyskerne å miste disse
taubåtene. Flere tvske laste-
båter ligger fremddes i Fred-
rikstad med dampen oppe og
venter på å blj slept ut.

.Krottikkerp, skriver i sht nr.
av S-3-1945:

Viktig resultat av RAFs
Horten-angrepeog sabo-
tasjen mot Akers mek.

Under RAFs flotte angrep
mot Horten i forrige uke ble
marinens store flytekran øde-
lagt. Tyskerne brukte denne
kratten bl. a, til å losse toko-
motiver i Moss, lokomotiver
som tyskerne bragte hit opp
for å påskynne froppeevaku-
eringen fra Norge.

under sabotasjen mot Akers
Mek. Verksted i høst ble også
verkstedets kjempekran ode-
lagt. Ved siden av kranen i
Horten var det den eneste
kran i Sørnorge som kan
løfte så tunge kolli som de
lyske lokornotiver. Resultat:
Tyskerne f?cr ikke sine inko-
motiver i land, og utenfor
Moss ligger 9000-tonneren
,Pommern med sinverdiftffie
last. Må den vende tilbake til
Tyskland?
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SKIFTETOMTER

Det er viktig å angripe alle
slags vogner, men godsvog-
nene fortjener spesiell opp-
merksomhet.

A.!:Ak s'e 11a g`e'rto ks er.
Da det fins flere (-67;17rne

typer, kan det ikke gis noy-
aktige anvisninger.

1-lovedhensikten er f rata
akselen sin smørning,
for å forårsake gnissing slik
at lagrene går «varme).

Hovedformer av
lagerbokser:

a) Åpne bokser: Delcselet
må fjernes og olje etterfylles
(fig. 9).
b) Lukkede bokser: Dekselet
blir bare tatt av ved etter-
prøving. Olje blir etterfylt
gjennom lokk i dekselet (fig.
10).

Metoder for a) og b )
og liknende typer:

1) Man fjerner smoreullen.
2) Man fester sm or eull-

st ot te f æren slik at
ullen ikke berører aksele n.
Metode 1) og 2) vil bevirke
at lageret loper varmt alle-
rede etter få kilometer.

3) Man skjærer av stflare-
veken over edehol-
deren,
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4) Man tapper ut olje
ved Iljelp av pumpe.
Metode 3) og 4) forårsaker
forst etter flere hundre
kilometer at lageret løper
varmt.

TRYKKLUFTBREMSER

a) Man skrur igjeu a v st en g-
ningskranen til to sammen-
koblede vogner, og slange-
koblingen åpnes ved å heves:
Man putter en håndfull slipe-
pulver (karborundum, korun-
dum e. I.) 11111 i begge slange-
apningene. Koblingen blir
igjen lukket og kranen åpnet.
(Det beste resaItat oppnar en
ved en like blanding av grovt
og fint pulver.)

1111&:.
Skjematisk framstillingav bremsesystemet på en jernbanevogn,
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I Bremsesylinder med stem -
pel.
2 Styreventil.
3 Bremseledning.
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4. Avstengningskran.
5 Mutter,
6 Gummislange.
7 Slangekobling.

Ved bremsing blir pulveret
suget inn i flere vogner i hegge
retninger slik at det blir van-
skelig å nytte slyreventilen.
Skaden utvider seg til ytter-
ligere flere vogner som senere
blir kohlet den forste ska-
dete vognen.

Det er følgelig tilrådelig å
putte pubteret inn i avstander
av 10-12 vogner. Når toget
er rangert kjoreklart, skal
pu)veret i det minste anvendes
på et av stedene i nærheten
aVlokomotivet, slik at pulveret
blir suget inn i lokomotivets
brernsemekanisme.

1 stedet for slipepulver kan
en også nytte tørr sand, grus
betongstøv o. s. v., men virk-
ningen av dette er langsom-
mere og mindre.


