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av Arne Sikö

När Helsingør 
undgick raketen

Vad sysslade ungdomar med BC (Before the 
Computer)? Tja, skolan tog sin tid, men året 
1957 gavs nya idéer. Sputnik 1 sköts upp och 

rymdåldern började på allvar. Det är nog svårt att nu 
föreställa sig vilket överväldigande intryck detta gjorde, 
men desto lättare kanske en av konsekvenserna: Vi satte 
igång att tillverka raketer. Min bror Kurt och jag tillhörde 
dem som kände sig kallade 
och som en tidsbild skall jag 
nu ge några glimtar från den 
verksamheten.

Den mera stillsamma, lagliga delen bedrevs bl.a. 
med hjälp av Helsingborgs stadsbibliotek, där man i 
populära böcker kunde läsa om Tsiolkovskij, Oberth 
och Goddard. Wernher von Braun väckte beundran 
trots de mörka sidorna. Nyttig teori hittade vi i Svenska 
Fysikersamfundets skrift Kosmos från år 1958 med den  
intressanta artikeln ”Raketmotorer och raketdrivmedel”. 

Den var med viss möda läsbar för en 
dåtida gymnasist och intar än idag en 
hedersplats i min bokhylla. 

De praktiska övningarna 
inleddes med hemgjort 
svartkrut (vars svavel 

grovmaldes i en kaffekvarn). Som hölje 
till pjäserna tog vi vad som fanns att 
tillgå, t.ex. aluminiumrör som far hade 
lagt undan till en TV-antenn, men 
som han efterhand fann allt kortare. 
Efterhand kom vi över amerikanska 
raketböcker för amatörer; i USA 
fanns nämligen en organiserad rörelse 
med myndigheternas gillande. Där 
användes ofta ”zinkit”, en blandning 
av zink- och svavelpulver. En raket av 
svetsad plåt, laddad med detta innehåll, 
tändes elektriskt bakom hönshuset i 
vår trädgård i Helsingborgs utkant och 
exploderade genast. Plåtbitar flög åt alla 

håll och hönsen flaxade omkring i panik. Men i Rocket 
Manual for Amateurs läste vi de uppmuntrande orden ”… 
amateur rocket experimentation is not a hobby; it is a 
serious business”. Sålunda uppmuntrade var det bara att 
gå vidare! (Senare skrev vi själva häftet Raketteknik för 
amatörer, som Killbergs bokhandel välvilligt lovade sälja 
på kommission.)

Efter lite studier av hållfasthetslära gick det bättre 
och försöken fick flyttas ut på Bankogårdens åkrar när 
det inte gällde förberedande förbränningsprov med 
fastgjord raket, som skedde på gräsmattan. (Tack för 
detta, föräldrar!)

På bilden nedan pågår förberedelserna 
för uppskjutningen. Det tog en god 
stund. Jag står till vänster och min 
bror Kurt till höger. Men sedan: iväg! 
(bilden till höger). Observera den upp- 
och nedvända reflexen av flamman i 
kameraobjektivet.

Om ett raketexperiment som kunde fått utrikespolitiska konskvenser 
berättar här en raketentusiast som tidigt tog till sig rymdålderns framsteg.
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Vårt magnum opus blev, tack vare brorsans 
tekniska fiffighet, en 2,7 meter hög tvåstegs-
raket, vars andra steg var en 1,1 meter lång 

raket som tidigare själv nått en höjd av 1 km. Denna 
höjd s beräknades med formeln  s = gt 2/2,  där tiden t 
mättes och g är tyngdaccelerationen. Överensstämmelsen 
med teoretiskt beräknad höjd var faktiskt rätt bra. För 
att ladda raketen behövde 
vi bland annat tio kg 
zinkpulver och gick därför 
till apoteket Kärnan på 
Storgatan, ty på den tiden 
kunde allsköns kemikalier 
och inte bara ricinolja och 
andra, mer eller mindre 
onyttiga medikamenter 
inhandlas på apoteken. Den 
blide apotekaren tillkallades, 
frågade vartill zinken skulle 
nyttjas och fick svaret ”till 
en raket”. ”Ja då så”, sade 
han, ”vi har det om en 
vecka.”

Den här berättelsen 
hade kanske aldrig kunnat 
skrivas om inte zinkit varit 
ett säkert raketbränsle. 
Det tänds knappast av 
en tändsticka (och att stå 
intill raketen och försöka 
hade i vilket fall som helst 
varit ytterst olämpligt). I 
stället använde vi elektrisk 
tändning. En kork som 
passade i dysan urholkades 
och i hålet placerade vi en 
liten krossad glödlampa, 
dvs. endast fattningen med glödtråden, inbäddad i 
svartkrut som täcktes med tejp. Lampan tände krutet 
som i sin tur tände zinkiten. Att sätta glödtråden direkt 
i zinkiten hade inte fungerat, eftersom zink leder ström 
och därför bara skulle kortsluta tråden.

Som uppskjutningsplats valde vi Välafältet norr 
om stan, långt senare degraderat till köpcentrum.  
Många kompisar, ”Sprängämneskommissionen” 

enligt far, följde med och en moped fick med sin tuta 
ge tändström via den 50 meter långa sladden, eftersom 
det var söndag och våra batterier precis råkat ta slut. Då 
fanns inga söndagsöppna affärer. När förberedelserna, 
inkluderande bränslefyllning, var avklarade placerade vi 
oss bakom en stor sten, jag räknade nedåt från tio, Kurt 
tutade – det var hans moped – och raketen stack iväg 
rakt upp med ett dovt sus. En ljusblixt högt upp talade 
om att även andra steget tänt. 

Ungefär en minut senare hördes ett snabbt sus när det 
kom ned, 25 meter från uppskjutningsplatsen. Raketen 
var svår att få upp eftersom nästan hela gått rakt ned i 
den hårda marken, så att noskonen av trä blivit alldeles 
platt. Sannolikheten att någon skulle få den i huvudet 
hade vi beräknat till en på en kvarts miljon, en risk 
som alla förklarat sig villiga att ta och som väl knappast 

överstiger den att numera få 
något i annat huvudet om 
man råkar vara på fel plats. 
Höjdberäkningarna gav denna 
gång värdet 5 km och farten 
vid nedslaget bör ha legat nära 
300 m/s.

Helsingborgs Dagblad 
hade i god tid fått nys 
om evenemanget och 

skickat en fotograf  som tog en 
bild. På löpsedeln måndagen 
den 20 augusti kunde man läsa 
”2-stegsraket sköts upp vid 
Hälsingborg”. På så vis kom 
våra sysslor i lagens utkanter till 
polisens kännedom. Kurt hade 
faktiskt frågat polisen om lov 
att få skjuta upp en raket och 
naturligtvis fått blankt nej, men 
då var raketen färdig …

Raketen togs i beslag 
(återlämnades senare på villkor 
att den aldrig mer kom till 
användning) och rättegång 
följde. Om startställningen 
trillat omkull i startögonblicket 
kunde raketen mycket väl ha 
landat i Helsingør, så kanske 

var det av ren välvilja som åtalet inte gällde allmänfarlig 
vårdslöshet utan bara olaga sprängämnesinnehav. Detta 
eftersom raketbränsle enligt väl beprövad erfarenhet 
betraktades som sprängämne. På åklagarens fråga var 
bränslet förvarats svarade Kurt sanningsenligt ”i en 
kakburk i mors linneskåp i källaren”. Vi fick 60 kronor 
var i böter. Det var en avsevärd summa för en tonåring 
på den tiden, fast mindre än vad bränslet hade kostat.

Sedan kom sista gymnasieåret med hårda studier för 
att komma in på teknisk högskola, varför vi avslutade 
raketverksamheten. Men intresset för rymden finns 
kvar och har vidgats till hela universum. Datorer har jag 
emellertid alltid funnit rätt tråkiga. Raketer är förvisso 
roligare!                                                                       ♦


