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4. Valeles ti ll rev isorer ledamöterna S eg-rell och C el sing med le·· 

ciamoten C. Engdahl som suppleant. 

5. Faststä ll des fö ljande arbetsordning för år 1961: 

Högt·idssarn1nanträde onsdagen den 15 november (i Karlskrona) 

O-rdinarie sammanträden 

i Karlshona 

onsdagarna den 11 januari, 8 febr uari, l ma rs, 5 april, 8 november 

och 6 december, 

torsdagen den 12 oktober. 

E x tra sammanträde 

i S to ch h olm 

tisdagen den 31 januari på K ungL Sjökrigsskolan, Näsby slott. 
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6. Föredrog sekreteraren de anmälanelen vilka ti ll Sällskapet böra 

avgivas. Härvid upplästes jämväl den från Knut och A_lice \ iVallen

bero·s Stiftelse erh ållna skrivelsen, van medd elades att S tlftelsens sty

rels0e beslutat bifalla elen av Kungl. Örlogsmannas~i ll skapet gjorda 

framställnin o-en om ett anslag å kr . 30.000 : - för konservering och 

upprustning 
0
av örlogsmannasällskapets bibliotek . I -~nslutning till ~tt 

örlogsmannasällskapets tackskrivelse tlll ~-tyrel sen_ for Knu_~ och Ahce 

\ iV allenbergs Stiftelse upplästes, unelerstro k o rcl~_oranclen Orlogsman

nas~i llskapets sto ra tacksamhet för det mycket valkomna anslaget. 

7. Föredrog ledamoten Sved111an utdrag ur sin årsberättelse för 

år 1960 i vetenskapsgrenen robotvapen. 

Karlskrona den 13 januari 1960. 

L. RUDLING. 
s ekreterare. 
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Årsberättelse Robotvapen 

Av ledamoten G SVEDMA N 

Vid andra v ~i rldskr i gets slut övertog USA och Sovjet från tys

karna vad dessa had e samlat av erfarenh ete r och kunskaper betr ro

botutvecklningen. På båda sidor fortsattes utvecklingen efter i stort 

sett likartade lin jer med förebilder främst i de tyska robotarna "Vl ", 

"V2, "Rl1eintochter", " \iVasserfall" m. f l. 
Robotvapn et förefö ll uneler å ren närmast efter krigss lutet knap

past vara föremål för ett sådant intresse att det kunde väntas få 

någon epokgörande inverkan på det allmänna försvarstänkandeL 

U neler de senare åren har emell ertid robotvapnen ganska plötsligt 

få tt en dominerande ställning som styrkebestämmancle faktorer och 

med obeveklig konsekvens trängt de konventionell a vapn en allt mer 

i bakgrunden. Det kan väl nu fastslås, även om ännu mycket åter

står av vapnets utv eckling, att det kommit för att utgöra stommen 

och styrkan i försvarsorganisation en. 
U tvecklingen av robotvapnen främ jas av ett samgående med ut

vecklingen av robotar och satelliter för rymclforskningsändamål. I bå

da fa llen är nämligen de principiella systemlösningarna gemensamma. 

Skillnaden ligger endast i deras användning för fred liga eller mili

tära ändamål, som inte heller de alltid kan klart särskiljas . 

Den snabba utvecklingen av den nya vapentypen har skapat vill

rådighet beträffande sättet för dess anpassning till och användning i 

fö rsvarsorganisationen och detta i sin t ur har fört med sig en ex

perimentliknancle uppsjö av olika systemtyper . Så kan man idag i 

USA räkna in ca ett 60-ta l olika robottyper. H ur många som finn s 

i Sovjet är okänt, men föreliggande uppgifter synas ge vid handen 

ett 30-ta l. 
Storbritanni en och Frankrike ha r vardera ett 20-tal robottyper. I 

mindre skala sker utvecklingen av robotvapnen - föru tom i Sve

rige - enligt vad som är känt, i Italien, Schweiz, Västtyskland och 

J apan. Sammanlagt finns sålunda idag ett 150-tal robotvapentype;·, 

varav några redan är i bruk som operativa vapen men andra ännu 

uneler utveckling. 
Att det finns så många olika robottyper beror som nämnts främst 

på att robotvapnet ännu befinner sig på ett experimentstadium, där 
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visserligen robottekniken redan bevisat sin rela tiva ~1ogna:l ge~1om re

dan färdiga robotsystem men där vapnets ut~1~ttpnde 1 kngsorga

n isationen ännu inte funn it någon helt klar lmJ e. 

Sekretessen kring den nya vapentypen är_ fortfarande m~C~(et .st?r. 

U tvecklingsgången inom Västmakterna pubhceras ganska :'llltgt .. 1 tid

ningar och facktidskrifter. Största delen av d~ssa uppglf~e~- ar av 

inofficiell art d v s icke av ansvariga mynd1gheter off1c1ellt ut

lämnade ell er bekräf tade. Officiella uppgifter utan sekretessbelägg-

ning är få:taliga . . . _ 

Från östmakterna kommer överhuvudtaget mga uppg1fter om ro-

botutvecklingen. De som finns grundar sig på vad son~ har ku~nat 

skilj as ut från olika upplysningskällor av mer eller mmdre osalG·a 

ursprung. 
Un der sådana förhållanden och då det är fråga om ett vapen som 

ännu är i sitt vardande, kan det vara motiverat att låta årsberät

t elsen stanna vid en sammanfattning och en överblick av hela va

penområdet. .f\ven om möj ligheter ges för mera detaljerade studier, 

skulle dessa fortfarande behöva beläggas med sådan sekretess, att 

deras värde för en årsberättelse starkt kan ifrågasättas . 

A lla uppgifter i denna årsberättelse om vapnens pre~tanda - s_åle

des även beträffa nde de svenska - är hämtade ur oppna pubhka-

tioner . 

Å rsb erättelsen omfattar 

Definitioner och klassificering 

Delsystem 
Motorsystem 
styrsystem 
Stridsmedel 

Robotvapensystem 
Ballistiska robotar 
Aerodynamiska robotar 

Några kostnadsuppgifter 
Tenelenser och utv ecklingslinj er 

DEFINITIONER OCH KLASSIFICERING 

Med robot avses i vår militära nomenklatur "en obemannad, i he

Ja eller en del av sin bana styrd och motordriven proj ektil, för-

- Et dledning - Utskju tni ng -

Fig. I. 

Schematisk indelning av ett robowapensystem. 

- Robot ·--

---, 
l 

f 
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sedel med stridsdel". Det ä r en allmänt vedertagen definition . Den 

förutsätter, att andra typer av styrda proj ektiler, såsom rymd fors k

ningsraketer, satelliter etc ej inbegripas i begreppet robot, vilket fak

tiskt ofta sker. Den närmaste motsvarigheten till robot i de här

vid lag tongivande anglosax iska länderna är "guided miss ile". Den 

definieras på fö ljande sätt: "A missile that is directecl to its target 

while in fligbt or motion either by a preset or self reacting device 

with in the missile or by rad iocommand outside the missile". I floran 

av olika typer av raketdrivna , styrda proj ektiler för nästan lika 

många olika ändamål är det svårt och kanske också onödigt att fö r

söka k lart avgränsa en unelergrupp med benämningen robot. Det 

torde räcka med kravet på att en robot skall vara obemannad och 

styrd för att sedan om erforderligt prefixera dess speciella ändamål, 

exempelvis rymclforskningsrobot, strids- eller vapenrobot etc. 

Ordet robot i sin ursprungliga, allmänna och fortfa rande g~i llancle 

betydelse innebär ett "instrument med geniala mänskliga egenskaper". 

E tt robotvapensystern arbetar uneler mycket komplicerade tekniska 

funktionskrav. Sys temet består av ett flertal clelsys tem, som alla är 

beroend e a v varandra och som enelast ti llsammans i ett odelbart 

system kan bilda de karaktäristiska egenskaper, som utgö r vapnets 

grund värden. 
Roboten är den del av det totala systemet som skall bringa elen 

"nyttiga lasten" ti ll målet. Kännetecknande för robotbanan är att 

elen under flygticlen kan korrigeras för fe llägen mellan robot och 

mål eller för fe llägen i förhå llande ti ll en förutbestämd bana . Detta 

sker med styrsystemet och fe lläget beräknas med eldledningssystemet. 
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U tskj utn ingen av roboten sker f rån en startbana. Ett robotvapen

system kommer sålunda att bestå av delsystem för eldledning, styr

ning, utskju tning och robot. 

Bestämning av målfaktorer ( läge, kurs, fart etc) sker vid spa

n ingssystem utanför det egentliga vapensys temet. Målfö ljning lik

som robotfö ljning ( inmätning av roboten) kan dock övertagas av 

vapensystemet. 

I vidare bemärkelse kan vapensystemet sammanfattas i samtliga 

funktions- och eff ektivitetsbestämmand e faktorer (fig 2). 

R elationerna mellan robotsystemets och målets prestanda är av spe

ciell betydelse. Robotsystemets såväl tekni ska som taktiska utform

n ing är, kan ske mer än vid något annat vapensystem, beroende av 

elen måltyp , det är avsett för. 

Den samfällda prestation sförmågan fö r systemet är beroende av 

värdet på de angivna robot- och målfaktorerna, effektivitetsfaktorer

na, varvid målets naturligtvis ingår med sina inverterade värden. 

Spaningen , oavsett om den är direkt knuten ti ll robotsystemet eller 

enelast ti ll en del av sin kapacitet betj änar detta , ingår också med 

sitt fulla effektivitetsvärde i systemet. 

Roboten ä r den centrala punkten i systemet, som inte blott är 

utslagsg ivande för systemets funktionst illförlitlighet utan också med 

sina effektivitetsfaktorer, manöverförmåga, hastighet, räckvidd, ska

deverkan , höjd, träffsannolikh et är avgörande för systemets effek

tivitet. 
S lutligen ingår även milj öfaktorn som en del i uttrycket för syste

mets prestationer, el v s klimatologiska, interna, fysi ska m fl fö r

hållanden. 
'Klassificering av robotvapensystem fö rsvåras av den mångfald 

olika typer, som kommit f ram i elen förs ta uppflammande kampen 

om en framsk j u ten plats i " robotålclern" . Med ticlen har emeller

t id benämningar och beteckningar, som används inom de stora robot

prod ucerade länderna, blivit vedertagna och kunnat läggas t ill grund 

fö r en klass ificering. Det indelningssystem, som amerikanarna nu

mera använder, har tagits ti ll internationell förebi ld. 

Vid klass ificeringen av vapensystemet utgår man principiellt f rån 

s jälva roboten, som få r karaktäri sera hela systemet. 

Med hänsyn t ill f lygsättet skilj er man på ballistiska och aerody

namis/w robotar. 

Man-törm~ga, Fart 
1 

Avst ., S~rbarhe t , Mot medel. etc 

' ' l 
' l l 

L-----...1.--

Robot 

Miljö 

Fig. 2 . 

' ' l 
: l 
l l 

__ ...L __ ____ j 

Schematisk studie av ett robot·vapensystem. 
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Den ballistis /w roboten är motordriven och styrd i elen uppåtgåen

de delen av sin bana och fortsät ter därefter i en fritt fallande bana 

(ballistisk bana ). 
Den aerodynamiska roboten är motordriven och kontrollerad i sin 

bana ända fram ti ll målet eller dess närhet. 

I f ig 3 åskådliggöres några vanliga och karaktäristiska flygbanor 

för robotar. 
Kurva l visar elen ballistiska banan, kurvorna 2- 4 aerodynamiska 

rh-banor, där kurva 2 börj ar som en ballistisk bana och slutar som 
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Höjd 

Dis t. 

Fig. 3· 
Karaktäristiska flygbanor för robotar. 

en gl idbana. Kurva 3 är en ledstrålebana och kurva 4 en horisontell 

bana. 
En indelning av robotar med hänsyn till deras taktiska användning 

har i USA utföt·ts genom ett enkelt system där de olika robotgrup

perna definieras av avseeld startplats och målläge. Beteckningen sker 

med treställiga bokstavsgrupper bestående av bokstäverna: 

A = air, S = surface, U = underwater och M = missile. 

Klassificeringen omfattar följande grupper: 

SAM = Surface - to - air missile 
AAM = Air - to - Air mi ssile 
ASM = Air - to - surface missile 
SSM = Surface - to - surface missile 
AUM = A ir - to - unclerwater missile 

SUM = Surface - to -- underwater missile 

USM = Underwater - to surface missile 
UAM = Undenvater - to - air missi le. 

Grupperna hänföras till någon av de tre försvarsgrenarna genom 

att för armen tillägga bokstav en A, för flottan N och för flyg

vapnet ingen bokstav. Även ett annat beteckningssätt förekommer, 
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"A" för A ir Force, "N" fö r Navy och "G" för A rmy. 

Läget för roboten i utvecklings-processen anges med bokstäverna 

"X" för robot i fö rsöksstadiet och "Y" fö r det operativa provskjut

ningsstadiet De placeras fö rst i bokstavsgruppen. Dä rtill läggs ofta 

en siffra och en li ten bokstav angivande modellnummer resp mo -

difieringsnumer. ' 

Exempel : Y AAM-N -2d = air-to-air mi ss il e, fl ottan , 2 :a versionen 

(generationen) , 4 :e modifieringe n. 

Inom US A ir Force används dessutom fö lj ande förko rtningar: 

TM = technical missi le 
SM = strategic mi ss ile 
IM = interceptor missi le 
GAR = guided aircraft racket 
GAM] = guidecl airCI·aft missile 

Tv å allmänt förekommande benämningar är ICBM och IRBM. 

ICBM är förkortning för "intercontinental ballistic miss ile" och av

ser ballistiska robotar med räckvidd > 5000 km , IRBM är förkort

ning för "intermediu m range ballistic missile" och avser ballistiska 

robotar med räckvidd 1000- 5000 km. En annan förekommande fö r

kortning är ALBM = "air launcbecl balli stic miss ile" el v s flyg

burna strategiska attackrobotar ("stand-off bombs"). 

Här i Sverige har ännu inte utarbetats några fasta regler för 

beteckning och benämning av robotar. Inom försvarets klassifika

tionscent ral p~t går dock utredning h ~irom. 

F ig 4 visar hur ett svenskt beteckn ingssätt motsvarande det ame

rikanska skulle kunna te sig. 
Specificering genom ti ll ägg av ytterligare beteckningar är knap

past nödvändig för våra förbå llanden med det relat iva fåta l robot

typer, som kan ifrågakomma. 

DELSYSTEM 

J.l1 otorsystem 

Inom reaktionsmotortekniken pågår en intensiv forskni ng för att 

öka såväl effekten som fä ltmässigheten (god beredskap, okänslig-

het för yttre påverkan, låg vikt). Utvecklingen förs framåt av elen 

alltmer omfattande rymdforskningen, vars rymdforskningsrobotar 
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Betecknin g 

LLR luft-luft 
MLR mark-luft 
SLR sjö-luft 

LMR 

MMR 

SMR 
YMR 

LSR 
MSR 
SSR 

YYR 
YSR 
SYR 
LYR 
MYR 

luft-mark 

mark-mark 

sjö-mark 
vatten-mark 

luft-sjö 
mark-sjö 
sjö-sjö 

va tten-va tten 
vatten-sjö 
sjö-vatten 
luft-varren 
mark-vatten 

O vriga robotar 

f 
\ 

J 

jaktrobot 
luftvärnsrobot 

attackrobot 
markrobot 
pansarvärnsrobot 
sjörobot 

attackrobot 
kustrobot 
sjörobot 

l 
rorped 
m1na 
antiubåtsrobot 

sa tellitrobot 
försöksrobot 
målrobot 
etc. 

Fig. 4· 
Klassificering för robotar. 

Benätnning 

L u fr f örsvars ro bot 

Markförsvarsrobot 

Sjöförsvarsrobot 

och satelliter använda samma framdrivningsteknik som vapenrobo

tar . ~eaktionsmot?rer uppdelas i två stora grupper, raketmotorer 

och Jetmotorer, vilkas principiella olikhet består däri att raketmo

t~rema själva medför det för förbränningen behövliga syret och 

saluncla bltr oberoende av atmosfärens syre, under det att jetmoto 

rerna måste ha tillgång på lu ftens syre för förbränningsprocessen . 

Raketmotorer 
Raketmotorerna tilldrar s1g f n det största intresset bland rea

motorerna kanske mest beroende på att det ä r elen enda motortyp, 

11 

REA{K TI ONS) MOTORER 

J ~tmotor~r 

r 
t::autroket- Vötskerok~t - Pu l s - Ramm -

Kr \d 

III l 

Fig. 5· 

l ndelning av raketmotorer. 

som kan utnyttjas för rymdfärder i förtunnad atmosfär (utanfö r 

atmosfären ) . Forskningen för att tillgodose motorutvecklingen för 

vapenrobotar gå r , som tidigare nämnts , ut på att öka effekten och 

fältmässigheten. Fältmässigheten förbättras nu bl a genom övergång 

från vätskeraketmotorer till krutraketmotorer. 
Hitintills har fasta bränslen huvudsakligen kommit till anv~incl

ning hos startmotorer och motorer för kortdistansrobotar ( rake

ter) . Den första operativt utnyttjad e ball~stiska roboten - tyska 

V2 - drevs a v en vätskeraketmotor. V2-roboten blev efter kriget 

förebilelen för den fortsatta utvecklingen av denna robottyp såväl 

i USA som i Sovjet. Fördelen med vätskeraketmotorn ~ir främst att 

den är reglerbar, el v s motoms dragkraft (gasutströmningen ) kan 

regleras och därmed också robothastigh eten. Den kan också stop

pas och startas på nytt uneler robotens gång. 

N ackdelen med denna motortyp är dess komplexitet och därmed 

minskade funktionssäkerhet samt svå righeten att lagra och hålla i 
beredskap ingående bränslekomponenter. 

Krutraketmotorn karaktäri seras av relativt låg kostnad, enkelhet 

i konstruktionen och hög funktionssäkerhet Den har därför alltid 
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varit mycket at traktiv som drivmotor på striclsrobotar. Svårigheten 

att erh ålla tillracklig precision i fo rbrannmg sförloppet och frånva

ron a v regleringsmöjligheter har emellertid begr~insat krutraketmo

torns användbarh et. E n intens if ierad fors knings- och utvecklings

verksamhet har åstadkommit betydande fö rbättringar så att denna 

moto rtyp nu på allvar har kunnat taga upp konkurrensen med vätske

raketmotorer. Man har så lunda f rämst lyckats fixera förb rännings

hastigheten på krutet och därigenom åstadkommit långvariga re och 

jämnare förbränningsfö rlopp. Genom elast isering av krutet har den 

fys iska stabili teten förbätt rats (säk rare funktion ) och dessutom har 

vikten kunnat betydligt nedbringas genom att utvecklingen även re

sulterat i en långt driven förtunn ing av motorväggarna. 

De nu för operativt bruk färdiga ballistiska f järrobotarna i USA, 

Atlas och Titan, är förseelda med vätskeraketmotorer. E n ny gene

ration, M inuteman (en ICBM med ca 10 000 km räckvidd) och Po

laris (en IRBM med ca 3 000 km räckvidd) har fö rsetts med krut · 

raketmotorer. Tenelensen skulle därigenom vara klar men fo rt fa rande 

pågår el ock en täv lin g mellan fasta och flytande br~ins l en för de 

större robotarna och det står nog klart, att vätskeraketmotorn även i 

fo rtsättningen kommer att va ra elen överlägsna för sådana robotar, 

där kravet på beredskap kan efte rsätta s för att ti llgodose högre krav 

på reglerbarhet. 
För att fö rbättra den fältmässiga hanteringen av mindre vätske

raketmotorer ti llverkas nu i USA s k förpackade vätskeraketmoto

rer, vi lket innebär, att bränslet och oxidatom till motorerna för

packas hos leverantören för att direkt och utan ytterligare hanteTing 

kunna anslu tas ti ll roboten. 

De vanligaste bränslena för krutrak etmotorer äro s k clubbelbas

bränslen el v s nitrocellulosa och nitroglycer inkrut jämte additiva 

komponenter för speciella funktioner. FlytaNde brä11sle för vätske

raketmoto rer kan utgöras av f lytande syre jämte någon lämplig kol

väteförening, ex .vis etyla lkohol. E n kombination av flyt ande syre, 

ozon eller f luor med oxidationsmedel och f lytande väte som bränsle 

har givits benämningen kryosdrivmedel (kryo = köld) och beräknas 

i USA i en mycket nära framtid komma till användning som ra

ketdnvmedel med väsentlig effekt förbättring. 

P roblemet att omsätta elen potentiella atomenergin till användbar 

värmeenergi är löst och känt. Sättet att utnytt ja elen i en reaktions-
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motor, där elen på något sätt skall omsättas i en reaktionsstråle 

är ännu inte praktiskt utformat. En uppgift, att Sovjet redan förra 

året ( 1959) ut fö rt flygprov med en atomj etmotor för flygp lan f inns 

det dock skäl att taga på allvar. Behovet av atomjetmotorer för 

vapenrobotar är emell ertid inte lika framträdand e som för flyg

plan . Den främsta vinsten med denna motor är nämligen elen utökade 

räckvidden eller f lygtiden uneler höga hast igheter och inte hastig

heten som sådan. Med konventionella raketmotorer har vapenrobo

ten nått erforderliga eli stanser och några primära krav på hög re 

hastigheter vid långa flygticler f inns f n inte. Det främsta kravet 

på motorer för vapenrobotar - funktionssäkerhet vid oövervakacl 

gång och hög beredskap - torde en atomjetmotor ännu inte kunna 

tillgodose. Så sent som i juli i år ( 1960) meddelades officiell t från 

USA, att man där beräknade ha färd ig en atomj etmotor 1965. Som 

1 eaktionsmeclium skall användas heliumgas, som passerar genom en 

specialg jord uran-reaktor. 
Ett annat p rojekt för raketmotorer - ännu enelast på papperet -

är jonmotorn. Den grundar sig på en elektri sk acceleration av joner 

eller elektroner, som under hög hastighet bilda r reaktionsstråle. 

Proj ektutkast till "fotonmotorer" har även g jorts där fotoner så

som någon sorts "energipaket" skull e bilda det effektiva strålflöclet. 

Dessa motortyper torde em ellert id knappast ha någon betydelse för 

vapem obotar utan främst för rymdprojektiler utanfö r jordens gra

vitationsfä lt på grund av elen låga dragkraften, som en sådan mo

tor utvecklar. 

Jetmotorer 
Pulsmotorn - använd på elen tyska V 1 - används inte längre som 

framdr ivningsmotor för vapenrobotar. Dess fartprestanda ä r alltför 

begränsad. Den fö rekommer dock fortfarande på mål- och försöks

robotar. Sålunda är de svenska mål- och fö rsöksrobota rna 315 och 

CT lO försedela med pulsrnotor. 
Turbomotorn är el en konventionella flygp lanjetmotorn men an

vänds ä ven på robotar. Genom sin komplicerade konstruktion med 

rörliga. ~elar är el en ej sä rskilt lämpad för oövervakacl gång. Den 

har darJamte ett begränsat överljudfartsområcle. Den ha r kommit 

till användning på några robotar av fl ygplanstyp såsom amerikanska 

"S l " "R l " " l\"' , D .. l l o o o nar .;: , '-egu u s , '.L,ace . en anvanc s oc .;:sa pa en del malrobo-

tar. 
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Rammotorn är den motortyp som genom sin enkelhet i konstruktio

nen och goda fartegenskaper bäst av jetmotorerna lämpar sig för 

framd rivning av vapenrobotar. 
På rammotorområdet pågår en omfattande utvecklingsverksamhet . 

Eh uru konstruktionen är relativt enkel (den bygger på rameffekten 

hos ett rör med särskilt utformade intags- och uttagsöppningar) är 

motorn dock för sin opt imala effekt starkt fart- och miljöberoende 

vilket komp licerar den geometriska utformningen. Vid mera kvali 

ficerade krav på motorns prestanda kan det bli fråga om en varia

bel geometri, som också bidrager till att försvåra konstruktion en, 

eftersom det medför rörliga mekaniska delar. 

En utvecklingslinj e för rammotorn är användning av fast bränsle, 

el v s en kombination av krutraket- och rammotor. Denna typ benäm

nes också "duktad" raketmotor ("ducted racket" ) där rammotorn bil

dar dukten omkring krutraketmotorn. För att öka brännkammaref

fe Jd en i rammotorn kan härvid också flytande sekundärbränsle in

sprutas. 
Rammotorn används främst på lv-robotar där kravet i första hand 

är höga hastigheter på relativt stora distanser, exempelvis engelska 

lv-roboten Bloodhound, amerikanska lv-robotarna Bomare och Talas . 

Styrsyste111 

Intimt sammankopplade med styrsystemen är eldledningssystemen, 

som emellertid inte behand las här. E ldledningens uppgift är att be

stämma målets läge j ä m te erforderliga målfaktorer för att förutbe 

stämma det läge, där roboten skall tr~iffa målet. Dessa uppgifter är 

av allmän skjuttekni sk art och robotsystemets eldledning har inga 

principiella särd rag. 
s tyrsystemets uppgift ~i r att bringa roboten på målet. 

Inom styrsystemen kan man särskilja två stora grupper med hän

syn t ill sättet för styrimpulsernas aktivering, nämligen styrsystem 

som kräver styrsignaler utifrån till roboten och styrsystem där 

roboten är oberoende av yttre styrsignaler. I det förra fa llet ant ingen 

övervakas robotens bana från en punkt utanför roboten - på mar

ken, på fartyg eller i f lygp lan - eller mottager roboten en signal 

från målet, utsänd av roboten själv eller på annat sätt och reflek

terad av målet (målsökning). 
I det senare fa llet övervakas banan från apparater i själva ro

boten. Därvid måste träffpunkten vara bestämd före utskj utning 

15 

Fig. 6. 

Motor- spektntm visande användningsomr!lden /ör olika motortyper. 

av roboten , vi lket inte är nödvändigt vid Övervakad styrning. Den 

förra gruppen kan benämnas övervalwde St)wsystern eller signalsy

ste'm och den senare gruppen självreglemnd e si)WS)IStem (auto

styrning) . 

Signalstyrsystemen kan utgöras av 

kommandostyrning, då styrsignaler för styrn ing i sida och höjd sän

des från en styrstation, (även hastigheten kan 

regleras ) 
ledstrålestyrning, då en robot automatiskt a v känner sitt läge i en 

Tiktad leclstrå le, som bildas genom lobväxling i 

två vinkelräta plan ; styrning i sida och höjd, 

( "beam -ricling"), 

ledplanstyrning, då roboten avkänner sitt läge i ett vertikalplan; 

styrning enelast i sida, 

målsökare, då roboten tar emot styrsignaler, som antingen 

utsänds av roboten själv (aktiv målsökare), eller 

Jrån en station på ma rken mot ett mål, som 
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reflektera r signalerna till roboten (halvaktiv-) , 

eller av målet sjä lvt (passiv-). (Ehuru s jälvreg

lerande hänföres målsökare till gruppen signalsy

stem, j fr def initionen). 

S jälvreglerande styrsystem utgöres av 
enkla regleringsorgan i roboten, som stabili sera r roboten sida och 

höjd. (gyrostabilise ring, höjdhållare ), 

trögh etsnavigering m fl. 
styrsystemet är avgörande för robotens möjligh et att träffa målet. 

De snabbt ökade prestationerna hos luftmålen, främst hastigheterna 

och effekten av vapeninsatsen, samt de ökade skjutdistanserna med 

krav på hög precision, har ställt styrningen inför svårlösta problem. 

s tyrsystemen har intagit en central ställning i utvecklingen av ro

botvapen och såväl elektrotekniken som elen mekaniska gyro- och 

servotekniken har härvid kommit upp ti ll en nivå som bara för 

några tiotal år seelan mera tillhörde de f iktiva begreppen än verk

ligheten. 
Den elementära styrmetoden för en obemannad luftfarkost består 

av racliosignaler, som korrigerar luftfarkostens bana i förhållande 

till målet. Radios ignalerna sändes för hand och såväl robot som mål 

iakttages optiskt. U tvecklingen av denna styrmetod har gått mot 

radarinmätning av mål och robot, automati sk beräkning av roboten:> 

fe lbge i fö rhållande till träffpunkten, som bestäms automatiskt samt 

omvandling av felläget till styrs ignaler för - likaledes utan manuellt 

ingripande - utsändning till roboten. Enelast helautomati ska styr

metoder ~ir numera användbara när det gä ller luftmål, på grund av 

de höga farterna hos mål och robot. Den mänskliga reaktionsförmå

aan kan inte längre fö lj a med de snabba och precisionskrävande 

beslutshandlingar som styrningen fordrar. F ig 7 visar principen för 

en halvautomatiserad kommanclostyrning. 
I kalkylato rn sker förutbestämning av träffpunkten, riktnings

bestämningar för startbanan samt beräkning av styrs ignalerna. 

Varken kommandostyrning eller ledstrålestyrning kan teoretiskt 

bringa roboten på ett punktmål annat än slumpmässigt . Precisionen 

hos inmätnings- och styrin strumenten är inte tillräcklig för att kun

na fö rsäkra om en direkt träff . I de fall målet i något utpräglat 

avseende skilj er sig från sin omgivning (mål till sjöss eller i lu ften, 

värmestrålande mål på marken) kan en kombination med målsökare 

öka träffmö jligheterna. Men även målsökarens precision är begrän-
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Fig. 7· 
Principen för en integrerad kommandostyming. 

s ad och ga ranterar inte h unclraprocen tig trä f fsanno l i khet, varti ll 

kommer robotens manöveregenskaper, som inte fö rmår att i alla 

lägen uppfy lla kraven från styrs ignalerna. Det torde därför all t id 

vara nödvändigt att räkna med ett visst bomavstånd från roboten . 

Bomavståndets storlek blir heroende av målets utsträckning och 

rörelse. 
Signalstyrsystemen används i de fl esta kända lu ftvärnsrobotsystem. 

Sålunda är amerikanska "Nike"-serien kommandostyrd , helautoma

tiskt, och troligen försedel med målsökare. Detta kommandosystem 

torde vara det mes t avancerade i sitt slag (principi ell t utformad som 

i fig 7) . 
L edstrålestyrn'ing används bl a på amerikanska lv-robotarna "Ter

rier" och "Talos" ( fartygs luftvärn ) . Träffsannolikheten för dessa 

robotar har angivits t ill ca 30 Ofo för ett bomavstånd underst igande 

10 m och mot mål med undanmanöverfart av ca 300 mj sek. I leel 

strålen kan samtidigt f lera robotar skjutas och möjligheten att skjuta 

på flera mål samtidigt begränsas endast a v ledst rålens max vinkel· 

hastighet (ca 100 st rjsek). 

2 
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Målsökare av al<tiv eller lzalval<tiv lyf' används på de flesta lv

robotar, aktiva på sjörobota r. Sålunda har eng-elska Jilooclhound I en 

halvaktiv mål sökare. som fångar målet före robotens utskjutning. 

Aven amerikanska lv-roboten "Tartar" (fartygsburen) styrs med 

halvaktiv målsökare. l\Iålsökaren skall här fånga målet omedelbart 

efter robotens utskjutning. 

Den passiva målsökaren kan ännu inte anses ha nått en fullgod ut

vecklin o·sni v å för opera t i v t bruk. IR -mål sökaren har dock kommit 
b 

. 

till användning på några jaktrobotar, exempelvis engelska "Flre-

st reak" och amerik anska "Sidewincl er" , vilkas målsökningsområde är 

begränsat ti ll f lygplanets motor ( utströmningsgaserna ) . Denna typ 

av målsökare är också än så hinge starkt beroende av bl a väd erleks

förhållanden. Den torde vara elen mest lämpad e för instyrning av ro

boten mot målet med hänsyn tagen ti ll störsäkerheten och alla tecken 

tyder på att forskningen på denna målsökaretyp har en mycket hög 

pri oritet, i varj e fa ll i USA och England. Närmast gäller det att 

gö ra IR-målsökaren til lräckligt känslig för att fångningsområdet ej 

skall begränsas ti1l enbart motorv ii rm en utan ti ll åta målfångning på 

flygplanets friktionsvärm eskikt iiven vid relativt måttliga målfarter. 

I takt med cle nya vapn ens utveckling förbättras motmedlen mot 

dessa. En viisentlig nackdel med signalstyrsj•stemen är att de är re

lativt störbara. Det finns inget signalstyrsystem som kan sägas vara 

helt okänsligt för varj e fo rm av teleteknisk störning. D etta förhål

lande har tvingat in utvecklingen på vägar som ge bättre möjlighet 

ti ll störsäkra styrmetocler. 

Såclana styrmetoder är de sjä lvreglerande, som styr roboten obe

roende a v styrsignal er uti f rån. N ackdelen med de själ vreglerancle 

styrsystemen ~ir att när träffpunkten en gång bestämts och roboten 

avfyrats kan en iindring av tri1ftpunkten inte göras hos roboten. 

H~idör hävs en kombination av självreglerande och övervakande 

styrsystem, varv id störsiikerlleten bäst tillgodoses om en effektiv 

pass'iv målsölwTC kan korrigera robotens bana i slutfasen. 

Den intressantaste och för närvarande mest aktue lla självregle

rande styrmetoden är tröghctsnavigeringcn. 

Trögh ct'snavigeringen har i USA uneler de senaste åren särskilt 

omhuldats och utvecklingen där har gått mycket snabbt framåt. Vad 

som för bara ett tiotal å1- sedan ansågs ouppnåeligt i mekansk preci

sion är idag ett faktum. 

Tröghetsnavigeringen grundar sig på uppm~itning av accelerationer 
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Fi g. 8. 

Principschema /ör tröghetsnavigering. 

med hj ä lp av acce leromet rar i ett gyrosta bili serat system. Dessa 

acceleration er kan integreras över hast igheter t ill distanser, vi lka 

sedan som feleli stanser kan omformas till styrs ignaler och påverka 

robotens styrorgan för att korrige ra robotbanan. Principen för trög

hetsnavigeringen visas i f ig 8. 

Trögh etsnav igeringens problem ha r bestått i konstruktion och ti ll

vet~lmin~- av en instrumentering med tillräcklig kän slighet och pre

ctston for att kunna ge användbara styrvii rden. 

En acceleration av bara 0,001 g (0,01 mjsek2 ) bygger under S 

minuter upp en distans av ca SOO m. En accelerometer för styrning 

av robot måste därför ha en precision av minst l: 10 000 och för att 

kalibrera och testa ett sådant instrument behövs en precision på 

l : 100 000, vilket unge fä r motsvarar ett storleksförhållande av en 

tvåörings diameter på en sträcka av 2 km. 

. För att un dvika inverkan av ovidkommande accelerat ion er, främst 

JOrclaccelerationer, i mätinstrumenten måste dessa stabilise ras i et t 

f~xerat läge, vi lket sker genom att gyrostab ili se ra en plattfo rm, på 

Vilken acce lerometrarna placeras. 

En id ee ll stabiliser ing skall vara helt fri från fr iktion , som åstad

kommer precess ion hos gyroskopen och därmed fe l-värden samt 

ha ett fu llständigt utba lanserat tyngclpunktsläge. En ändring av 

t~ngdpunkten i gyrosnurran av en sto rleksordn ing lika med lju sets 

vaglangd_ är ti1Iräcklig för att kantra snurran. Ett fel i p lattfo rmens 

stabdt senng av l bågsekund ger för en lCBM ett fel av ca S km. 

- För ca 10 år sedan var gyrodriften hos ett precisionsgyroskop unge-
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Tröghetsnavigering i ballistisk baila. 

hr 10° / timm e. Nu har man i USA tillv erk at gyroskop med en 

el r i ft a v 0°,001 / timm e. H~iri genom skull e man vid en fa rtygsburen 

tröghetsnavigering efter 100 tim. gång utan Öv ervakning få ett na 

vigeringsfel av ca l n.m. 

Det är så lunda vä ldiga tekni ska problem som har måst lösas fö r 

att få fram el en in stn~mente ring. som idag används för robotstyr 

ning . Största iiran av denna utv eckling tillkomm er en arbetsgrupp 

vid Massachusetts In stitute of Technology. unel er leela rskap av Dr 

S. Draper. Dr Draper besökte för något å r seelan S verige och höll 

föredrag om denna utveckli ng. 

A ll a amerikanska 1CBM och IRBl\11 styrs med tröghetsnavigering·. 

1 prin cip ve rkar systemet enl f ig 9. 

F ör att roboten skall nå en pun k t C måste den ha en bestilmd ut

gångshastigh et och riktning vid B. som beräknas med kännedom om 

punkterna B och C :s higen. }-]ä r igenom blir rörelse- och riktnings

fa ktorerna för A - H kända. Dessa inmatas för e skott i navigerings

instrumenten och de seele rmera uppmätta värd ena jämföras med dem. 

A vvikelse rna t ran sformeras t ill sty rsignaler fö r robotens styrorgan 

och ban an korrigeras . 

Trots el en goda tek niska precisionen hos in strum enten ger t rög · 

hetsna vigeringen ändå inte t illräck lig prec ision åt roboten vid långa 

f lygticl er framföra ll t beroende på att gy roclri ft en inte alltid är kons

tant u tan kan vara variabel till sto rlek och riktning . Denna slump

val·iation kan medföra fe l på 1- 2 km vid 20- 40 minuters flygtid . 

Därför ii r en kon tro ll och övervakning av tröghetsnavigeringen nöd-

Accelerometer , 3 oxels -

stabilisering, 3 axels-

Uppmätta fort er 

2. integrotar 

UppmOtto forter o. distonser 

Beröknod! forter o. distonser 

MÖtets dato 

Till styrautomat 

Fig. 1 0. 

Principschema för ballistisk tröghetsnavigering. 

) ' 
~l 

vänd ig för att bibebåll a prec isionen vid dc långa flygtiderna. En 

sådan Övervakning kan ske på flera sä tt, t ex genom inmätning och 

styrsignaler. En automatisk ell er s jä lvreglerande övervaknin <Ysmetod 
. ~ ' 

som används på elen amerikanska aerodynamiska roboten Snark, med 

en max f lygtid av omkring 10 timmar, ä r stj ärnlägesbestämningen. 

Genom att kontrollera en känd stjärnas läge i förh ållande ti ll ett 

beräknat, kan plattformens orientering kontroll eras på samma si(tt 

som en fartygsnav igör kontroll era r elen clöcla räkningen med en stj ~L rn 

höjcl . Principen är den, at t elen opt iska a:"e ln i ett k ikarinstrument 

fö lj er st j ärna n en Ii g t ett förutberäknat p rogTam . Avvikelser av 

stjärnans in fallande strålar f rån el en optiska ;xeln indikeras på fo

tom etri sk väg och överföres som korrektioner till tröghetsn~vige

nngens plattform. 

Tröghetsnavigeringen ha r inom robotstyrnings tekniken få tt en allt

mer utbre.clcl användning. Den ~ir emell ertid ej lämplig fö r robotar 

111ecl r elat tv t kort räckvidd och med krav på hög beredskap eller 

el] est för små robotar mot :·ör liga må l. Inmatning a v må lvärden 
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och begynnelsestabili sering är nämligen ganska tidskrävande, och 

de höga fordr inga rn a på instrumenteringen gö r att vikt och volym 

bli relativt omfattande. För f järrobotar mark-mark mot fasta mål 

iir dock trögh etsnaviger ingen el en bästa, fö1· att inte s~iga enda lös

ningen på styrningsp robl emet 

En annan självreglerande styrmetocl , närm ast jämförbar med trög

hetsnavige ringen, ehuru p rincipen ä r en annan, än den amerikanska 

A TRAN (Automat ic Terrain H.ecognition and Navigation ) . I detta 

system jämförs el en av roboten Överflugna terrängen med en synte

tisk filmremsa, på vi lken den teoretiska f l ygv~igen inlagts med hj älp 

av en topograf isk karta . Om robotens bana avv iker från den som är 

ang iven på f ilmremsan, så avkänner robotens instrumentering avvi

kelsen och korrigering a v banan sker. Metoden har vete rligen endast 

använts i ett fa ll, nämligen i den amerikanska mark-mark- roboten 

"Mace" med beteckningen TM-76 A, operativt fä rdig och en ersätta

re till "Matador" . Det är emellertid endast i elen första robot

versionen, som A TRAN -systemet använts, i en fö lj ande version, 

TM-76 R. k:ommer man att Övergå till trögh etsn a vigering. 

Samma princip som i A TRAN har utnyttjats för styrning av at

tackrobot mot landmåL Systemet kal las SOLO ( clectiv e Opti cal 

Lock-on) och skall en! inoffici ella uppgifter anviindas på amerikans

ka attackroboten " \1\Thite Lance". SOLO mås te med hjälp av f lyg

planet riktas in mot målet och avkänn er därvid de ljusa och mörka 

parti ernas relativa lägen i bilden . N iir föraren sänd er en "lock-on"

signal till roboten, låser SOLO på bilelen ocb varje förändring av

kännes av robotens autopil ot. - SOLO lär även ]..:unna använ das 

mot rörliga mål. R~ickvidden ii r ca 15 km. 

I fackpressen har skymtats uppgifter om ett nytt styrsystem, "voice 

guidance", som ska ll ha provats på amerikanska attachoboten "Bull

pup". Styrsystemet r eagerar för operatörens röst, nä r han följ er ro

boten på en radarskärm. T ekniken bygger pft en viss balans i ton

höjd en vid vokallikn ande lj ud hos alla manliga individer. Roboten 

kan sålunda styras genom muntliga order, som formu leras på vi sst 

sätt. F rågan är dock, om tekniken ännu är tillräckligt mogen fö r att 

uppgiftern a om detta styrsystem skall tagas på full t allvar. 

Stridsdel 
Stridsdelen är elen slutliga länken inom vapensystemet som blir be

stämmande för systemets effekt . Den spelar en avgörande roll vid 

systemanalysen. Kostnaderna fö r hela vapensystemet måste stå i p ro

portion t i 11 strid sele lens _eff ekt H.obotvapnen karaktäri seras av höga 

5,-stemkos tnacler och krave r a v bara elen anl edningen höga effekt· 

v-ä rden hos stricl sdelen. Till detta kommer att de stora sk ju tdi stan

sern2. och vapnets r;nga "seghet" minska1· möj lighe terna alt täcka 

målet och också chrför nöclv~indiggör höge ffektiva st ridsclelar. 

Kärnladdningen är för många , ell er kan ske för de f lesta robo t · 

system den enda lösn ingen av delta problem. A lla ba lli stiska robotat· 

har k~irnl a cldn i n g från kil oton til l flera megatons laddningsstyrka. 

När det gälle;- markrobotar överhuvudtaget är kärnlacldn!ng den 

mest st1·icl sekonom iska av ovan angivna skäl. Så lunda är även ame

rikanska mark robota r av kortdi stanstyp, ex empelvis "Lacrosse" 

( räckv iclcl 18 km ) och "Davy Crocket" ( räckv idd 5- 10 km ), för • 

sedda med kärnladdningar. L många amerikanska robotar kan st rid s

delen var!eras med kon vention ell tryckverkans-st ridsdel för att kun 

n?. anviinclas vid begriinsacle stricl suppgifter. 

I robotar avseelda mot luft- och sjömå l ä.r dock el en konventionella 

laddningen stridsekonomi skt godtagba r . .llå len utgöres här av punkt · 

mål, mot vil ka mboten i slut fase n styrs med målsökare för elirekt

träff eller träff inom ett avgrän sat bomavståncl. Vid större mål

samlingar, vilket särs k i l t vid sj ö må lsbekämpning är elen sannolika 

målformen, torde dock enelast strid sdelar med kiloton styrka vara 

stridsekonom i ska. 

Vid bekämpning av punktm ål på sjön måste utformningen av 

spränglad dningen göras med hänsyn till robotens anslagssät t d v s 

hur och va r roboten normalt träffar målet. För at t erhålla största 

sprängverkan vid cli rektanslag. u tforma s sprängladdningen · för rik

tad sprängverkan. Detta förutsätter dock. at t anslagspunkten, som 

beror av målsökarens prestationer och rol!otens aerodynamik, kan 

definieras i förhå ll an de till må lets utsträckni ng. Här före ligge r ~in

nu olös ta problem. som kräver forskning och försö k. En lösning är 

att kon struera målsökare för in sty rning av roboten i ett bestämt 

plan i förhålJ ancle t ill må let och anpassa laddningens riktningsver·· 

kan härefter . 

P laceringen a v stridsladdningen i roboten varieras . En strävan är 

att place ra elen i robotens noskon. vilket dock förhindras i robotar 

med målsökare, som måste ha fri sikt fram åt. Strid sdelen kan då 

placeras i mellankroppen eller bakdelen a v roboten beroende på 

utformningen i Öv rigt av styrapparatur, motor m. m. - En speciell 



24 

placering har stridselelen ti ll elen franska markroboten "SE 4200". 

Den utgöres av konventionell t sprängämne och är upphängel i en be

hållare un eler sjä lva robotkroppen . Sprängladdn ingsv ikten är ca 

150 kg. 
Den ballistiska robotens str idsdel ä r a ll tid placerad i noskonen , 

som ~~r avskiljbar och ensam går mot målet i banan s sista del. För 

att försvå ra motv erkan kan det sista steget uppdelas i ett fl ertal 

delar, vara v enelast en innehå Il er st ridsele l. 
E n speciell ut fo rm n in g a v s p Ii tte rst ri d sele l t i Il lv-robotar är elen 

s k "cont inuous rocl ". Den utgörs av stålstavar, som i ändarna är 

sammanlänkade vid varandra. D e ligger ih opsk jutna omkring spräng

laddningen, och vid detonationen pressas de ut ti ll en stålring med 

en radie av upp till 30- 40 m. R ingen sbr dä rvid med väldig kraft 

igenom flygplanet och åstadkommer härigenom större skaeleverkan 

iin om samma stålmängel skull e anv iinclas enbart för sp litterverkan. 

"Metoden har utex perimenterats i USA. 

Tändröret kan genom det relativt goda utrymmet i roboten på ett 

bättre sätt än i exempelvis ar t illeriproj ektiler anpassas efte r det 

ind ivi duella robotsystemets sä rski lda krav. A lla typer av tändrör 

finns rep1·esenterade inom robotvapnet. Förutom kontakttändrör an

vänds sålunda zontänclrör, som antingen akti ve ras av någon karak

tä ri stisk egenskap hos s jä lva målet (ex . infraröd strålning) eller 

hos det målet omgivande mediet (ex. !u ft trycket ), eller av utsänd 

och reflekterad energi f rån roboten sj ~il v, eller från annan källa 

(halvaktivt ell er ha lvpassivt tändrör ) . 

Tändrörets konstruktion måste utformas e ft er såv ~i l målets ka rak

täristiker (farter, fysiska egenskape r ) som dess mi lj ö ( lu ft- , ma rk-. 

sjömål), vi lket minska1· möjligheten att använda samma stridsdel 

och därmed även robotsystem mot olika slags måltyper. 

ROBOTVAPENSY STEM 

Ballistiska robotar 

Den tyska "V2"-roboten var av balli stisk typ och är den enda som 

varit i krigsbruk . Den vi sade vägen för el en intensiva utvecklings

process, som alltseelan andra världskrigets slu t pågått i USA och 

Sov jet. Målsättningen har va rit att skapa ett avsk räckn ingsvapen, 

som i en projekti lbana kunde Överbygga a vståncl et mellan ameri

kanska och euroasiati ska kontinenterna. 
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Ballistis /w interlwntinentala 1·obo tar 

Ballistiska f järmbotar av typ I CBM ingår veterligen än så länge 

enelast i USA :s och Sovjets robotprogram. D e utgör numera el en 

främsta fak torn i maktba lansen mellan sto rmaktsblocken. "The mi s

sile gap" , gapet mellan sto rleken av USA :s och Sovj ets avskräck

ningsvapen, är ett ofta återkommande begrepp i elen amerikanska 

försvarspolitik en. O lika uppgifter om storl eken på detta gap före

ligger. A llmänt har ansetts att Sovjet ligger något före USA be

träffande ICBJVJ, men att detta kan uppvägas av USA :s IRBM. 

Bur därmed än förhåller sig tycks det numera vara klart, att det 

bemann ade bombflyget, som sä rsk il t i U SA tid iga re var it huvud

vapnet i det strategiska kriget, ä r en tillgång, vars värde ständigt 

sj unker och inte längre inverkar avgörande på gapets storlek. "T he 

gap" tar enelast hänsyn till förhå llandet inom det ball isti ska f järr

robotvapnet. 
Uppmärk sammade försök sskjutn ingar med I CBlVI både i USA och 

Sovjet uneler året ha r gett be lägg för en hög utvecklingsstandard be

träffande räckvidd och precision. Ryssarna har vid skjutning i år 

mot målområd e i Stilla Hav et, nått 13 000 km. Nedslaget int räffade 

inom ett fö rutbestämt område, som enligt uppgift ej var större än 

5X5 km (enligt v issa uppgifter 2 X 2 km ) . En ligt ett uttalande i å r 

från officiellt sovjetiskt hå ll äger ryssarna nu "operativa robotva

pen med praktiskt taget obegränsad räcJ,v iclcl, som kan trä ffa v ilket 

mål som helst på f ientligt område och som kan medfö ra en ladd

ning av styrka 2 megaton " . En sovjetisk l CRlVf' ii r k~incl und er be

teckningen T -3. 
I U SA har provsk ju tn ingar utförts med I CBM Atlas från Cape 

Can a v er al i Florida mot en punkt i ] ndi ska O ceanen sydost Kapsta

den , vi lket gör en st räcka a v närmare 15 000 km. Precisionen har e j 

angivits men "noskonen fö ll ned inom beräknat målområde" . "Atlas'' 

är USA :s första robotversion LCBM. Den är i operativt bruk och 

utpl acerad i fa sta baser, delvis med unclermarksskyclcl. 

Nästa generation av amerikanska I CBM representeras av " Minu 

teman". Den är en mindre typ än At las, framdriv en med krutraket

motor och avseeld att skj utas från fasta och rörliga plattformar . Kra 

vet på eff ektivare skyeld mot f ient lig a tombeskj utning gör sig allt · 

mera gällande för robotutskj utningsp latser. Detta skyeldsproblem har 

i U SA beträffande " M inu teman"-baser lösts dels genom att anlägga 

underma rksskyddande utskjutningsplattformar ut spridda inom ett 
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stort område (se fig). de ls genom rörlig basering på järnväg. "Mi

nuteman" beri1knas bli operativ 1962/ 63. 

En tredje generation amerikanska l CB:M beräknas komma han-: 

inom en ticlsryri1cl av mellan 5- 10 ~tr el v s 1965- 70. Den kommer 

att projekteras främst mc.:cl sikte på en väsentlig storleksminskning 

för att förbättra rörligheten. Den beräknas få en vikt som är hälften 

a v "minutemans" . j \ ven en betydlig kostnad sminskning anses nöd

vändig att åstadkomma. 

lJ all istis/w 111 e/la n distansrob otar 

Ett steg nedåt på de ballisti ska robotarnas storleksskala ligger 

elen typ, som i USA fått benämningen ] RBM med elistanser omkring 

3 000 km. De amer ikanska versionerna "Thor" och "Jupiter" är an

väncln ingsk la ra seelan 1958 resp 1959 och fi nn s på baser i England . 

1talien och Turkiet. Den sovjetiska T -2 är också en färdig meJel

distans robot med ett flertal baser inom östmaktsområdet 

Även i England finns ett officiellt robotprojekt av IRRM-typ, be

niimnt "Blue Streak". I 1959 års engelska vitbok angavs denna robot 

SOtT\ "b~ist lämpad för Storb ritannien" men i samband med det för

sva rspolitiska omslaget i å rets vitbok ( 1960) synes arbetet med denna 

m bot ha lagts ned eller i var j e fall fått vidkännas en kraftig in skrän k

ni ng. Den ä r, eller var. avsedel för fasta. uncl erjorclsskyclclacle ut

skjutningsplatser. men seelan man blivit al ltmera tveksam inför upp 

byggandet av ett så pass dyrbart för sva rssystem på fasta - om 

i\n starkt skyeldad e - anbggningar, Övervägs nu möjligheten att 

anskaffa robotar för rörliga utskju tningsplatser. J elen engelska 

försvarsdiskuss;onen har man också starkt ifrågasa tt, om det är 

ekonomi skt riktigt eller ens möjligt att fortsätta elen ytte rst dyrbara 

uvecklingen av robotar av denna stor leksordning inom landet istäl

let för att anskaffa dem utifrån. 

Den ameri kanska ubåtsroboten "Pola ri s" är en TRBM-robot. D en 

förefall er nu ligga före det tidigare angivna tidsprogrammet. enligt 

vilket el en beräknades komma i tjänst 1962. Senaste uppgifter anger 

att el en första ubåten för Polaris-robot, " George \Vashington" , blir 

klar för Polaris-operationer redan detta år ( 1960) . Den fö rsta lycka

de utskjutningen från ubåt i ul äge annonserades i juli i år ( 1960) . 

Långtidsprogrammet för Polaris omfattar 45 st ubåtar. var och 

en med 16 robotar . "George \V as h .ngton" -klassens ubåtar har ett 
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F i g. I L 

"M inuteman" -bas . 

uv-dep lacement på 5 600 ton. Senare " Polaris"-ubåta r be r~iknas bli 

större med förbiittraclc skrov konstruktioner. 

"Polaris" -roboten väger ca 12 ton och är omkring 8 m lång. Den 

står vertikalt i brunnar i ubåten och skjuts i uläge ut från ubåten 

med tryckluft. Före utskjutningen har ubåtens och målets läge kon · 

tinuerligt matats in i robotens tröghetsnavigeringssystem. Ubåten ::; 

läge erh ålles från en kalk ylator i ubåtens trögh etsnavigeringssystem. 

vi lket övervakas genom astronomiska positionsbestämningar. Säkra

re öv ervakning räknar man senare med att erh ålla med hj~ilp av et! 

satelli tsystem, som genom radarpejling kan ange ubåtens läge på 

200 meter när. 
N~ir roboten brutit vatteny tan tänds krutraketmotorn på signal 

från en acce lerometer. 

Polaris kan även a nvändas för skjutning från andra baser än ubå

tar (ö vervattens fartyg, land ) . N å gr a bestämda planer härför förc

ligger dock f n veterligen inte. 

Polaris-systemet utgör en hörn sten i U SA :s strategiska försvar. 

F lottan har elen operativa kontroll en Över systemet, men flygvap

net, som kontrollerar det totala strategiska luftförsvaret ( Strategic 
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Polaris -robo tar pc1 depc1fartyg-ubc1t. 

A i r Command. SAC) ha r hävda t a tt Pola ri s-sys tm et" hör m gå 

detta för at t skapa en het lig strategisk förs varsledning. 

[ E ngland pttgår inom Aclmira lty en utredn ing angående behovet 

av engelskbyggda ubåta r för robota r av typ Polaris. 

Det bör slut ligen påpekas, att Polaris. e ll er n[tgon annan ba lli s

tisk robot. ej avses eller kan skjutas mot rörliga sjömål utan en

dast mot fasta ytmttl på marken. 

F ig 12 visar hu r teckna ren b nkt sig en omlastningsprocedur av 

robotar på ubå t och depåfartyg. Ubitten fö resblkr en "George vVas

hington"-båt och av bi lel en f ramgår hur robotarna är p lace rade i 

ubåten . D epåfa rtyget ät· USS Proteus, byggt i USA fö r P olar is

ubåtar. 
Sov jet to rd e med stor sa nn olikh d ha en motsva righ et till ameri

kanska Polaris-systemet. Tn off ici ell a uppgifter anger att Sov jet re

dan l 959 had e ett fl ertal uh å tar i t j än st med ba lli st iska robota r a v

sedda för sjö-ma rk-beskjutning. H.oboten har benämningen "Golem", 

en ba ll ist isk robotse ri e cbr nr 2 och 3 torde ha en riickvicld på 

Fig. r 3· 

"Skybolt" pc1 fp! B-47 . 
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2- 3 000 km. Golem l och 2 torde ha vit tskeraketmotore r under det 

att Go lem 3 sannolikt fö rses med krutrak etmotor. D en senare a r 

ännu un eler ut veckl ing. 

Det är hint at t man i Sovjet utfört prov med skj u tningar av ro

botar f rån speciella behå llare som bogserats ef ter ubåten och vari

ifrån roboten a vskj utits med hela aggregatet liggande i vattenytan . 

Avsikten med dessa provskjutninga r och el en fo r tsatta utveckli ngen 

är dock okiincl. 

U ppgi ftern a om ubåtsrobotsystemen iir mycket varierand e och där

för osäkra. Nästan siike-r t ii r dock. att Sovjet har ubåtar med ver

tika la brunnar för robots kjutning . Vissa uppgifte r ge vid handen. 

att det rör sig om om byggda bef int liga ubåta r. där robotbehå llarna 

placerats i elen iinclracle tornkonstru ktionen . H~irigenom har erfor 

derli g höjd kunna t erh åll as . 

En spec iell typ med avseend e på ba se ringen är USA :s "S kybo lt", 

en ba ll istisk robot. som ska ll skjutas ut f rån f lygp lan (ALBM = 

Air Launchecl Balli stic M issil e). Den bef inner sig ännu på ett ti

digt utveck lingsstadium och beräknas bli kl a r 1964. "S kybolt" ska ll 

föras på bombf lygp lan typ Ji-47 och 11-52, u ts kjutas hori sonte ll t 

samt slungas ti ll en höj d av ca 400 km mecl en horisontell rä ck-
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vidd av ca l 500 km. Man r~(knar bl a med att detta robotsystem 

skall öka livskraften hos det strategiska bombflyget. F lygp lansbase

ringen ger en hög rörlighet, vi lket ti ll mötesgår det ökand e kravet på 

sky del. 
I England ä r man intresserad av "Skybolt". Uppgifter därifrån ty

der på att "Blue Streak" läggs ned för att ev ersättas av "Skybolt". 

I Frankrike har nyligen påbörjats en projektering av ballistiska 

robotar n~(rmast som en följd av framgången med A-bombförsöken. 

Det torde röra sig om en IRBM-typ med den franska förkortningen 

SSBS = Sol-Sol Balistiques Strategiques Utvecklingen av denna 

robot sker i samarbete mell an armen och flottan. Skjutprov har 

redan förheretts vicl den franska försöksplatsen Colomb-Bcchar i 

A lgeriet. 

Tab. A 

San11nanställ'lling av data för aktuella ICBM och IRBM 

Robot Typ Nation Motor Stridsd. Räckv. Hast. Operativ 

Atlas lCBM USA 

Minuteman 
(3. generat. 

T-3 Sovjet 

Thor IRBM USA 

Ju pi ter 
Blue Streak England 

T-2 Sovjet 

Polaris USA 

Golem-3 Sovjet 

Skybolt ALBM USA 

SSBS IRBM Frank r. 

VR 5 MT 
KR 2 MT 

,? MT 
VR MT? 

KT 

,? 
KR KT 

KR KT 

Km M-taL år 

TO 000 2 5 
ro ooo 
ro ooo 
ro ooo? 20 

1960 
1962-63 
!965-70) 
O p 

3 000 T0-!5 , 

3 000 I 5 
4 500 Nedl agd? 

3 ooo 7 Op 
2 ooo 10 r96o-6r 

3 ooo? ro-15 Utv. 

I 500 TO 1964 

Förkortn .: MT =megaton, KT = kiloton, VR = Väskeraket, KR = krutraket, 

M = ljudets hast. 

Ballistis/w lwrtdistansrobotar 

Den ballistiska robottypen återf innes också bland robotsystem av

seckla för understöd av fältförband el ler för taktisk samverkan med 

sådana. l-1 i t kan man r~(kna robotsystem med räckv idder understi

gancle l 000 km. De iiro transportab la ~ i många fa ll flygtranspor

tabla ~ och ingå i armens fältförband. 
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Fig. I4· 
"Sergeant" 'u id försöksskjutning. 

Den kända ''C01·poral" iir amer ik anska armens fö rsta ballistiska 

fältrobot i tjänst vid förband i. Italien och England sedan 1955 . 

"Redstone" är en amerikansk robot av samma typ, operativ 

Europa sedan 1956. 
Utvecklingen av den ballistiska fält robottypen synes nu alltmera 

öka i betydelse. T enelensen förefaller tyda på att intresset för den 

ballistiska roboten kommer att Öv erväga i förhålland e till den aero

dynami ska även för dc takt iska uppgifterna. Utvecklingen tar främst 

sikte på att åstadkomma ökad rörligh et och hög aktionsbereclskap. 

Corporal beräknas i år bli ersa tt med elen väsentligt förbättrade 

"Sergeant". Utvecklingen av "Pershing" pågår för att ersiitta "Recl

stone' . 
Sov j et har ett flertal balli stiska robota r för taktiskt bruk. En 

känd sådan ~ fortfarande från inofficiella kiillor ~ är "Comet"-
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serien, vars version l och 2 iir i tjänst medan nästa version ännu 

ät· uneler framtagning. Robotar från denna serie torde även ha an

viints för skjutning från fartyg (ubåt ) . T7A är en annan sovj etisk 

robot av denna typ. 
l England pågår utv eck ling av en ballistisk a rmerobot, "B lue vVa 

ter" , som har relativt kort räckvidd (närmast jämförbar med am e

rikanska Sergeant ) men hög skjutberedskap. 

l)e kända am erikanska robotarna " H on est J oh n" och "Little J oh n" 

iir ej egent liga robotar utan borde snarare benämnas artill erirake

ter, då de inte i någon del av banan är styrda ( jämför de finitionen 

på robot ) . De faller emell ertid under elen amerikanska beteckningen 

"missi les" ("guiclecl" och "unguicled" missiles ) och har den vägen 

slunkit in i den stora robotfamilj en. Som robotar är de närmast 

att h;infö ra till ballistiska robotar. Honest John är ett komplement 

till det tunga fä ltartilleri et som el en eller någon av dess efterföljare 

väl så småningom ska ll ersätta. Little John ä r en senare och mindre 

version av Honest John, avseeld för flygburna t rupper. 

Tab. B . 

S mnmanställning av data jÖ?' aktuella ballistislw kortdistansrobotar. 

Robot Nation M otor 

Corporal USA VR 

Redstone 

Sergeant KR 

Pershin g 

Com et 3 Sovjet 

T-7A 
Blue Water England 

Honest John USA 

Little John 

/ lcrodyrw'lllislw ?'Ob otar 

Rackv 
km 

100 
200 
100 

700 
I 000 

100 
100 

25 

15 

Hast. 
M-tal 

Operativ 

år 

1955 
1956 

3 1960 

? 1961 
Ut v. 

1957? 
1963 
1958 

2 1960 

V id skjutning mot rörliga mål krävs en annan styrteknik än vid 

skjutning mot fasta må l. Den ballistiska roboten behöver (och kan ) 

endast finjustera s i sin bana för sådana påverkningar som ej kan 

förutbestämmas och som bringar roboten ur den en gång faststä llda 

banan . 
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Vid skjutning mot rörliga mål är bestämningen av t r;iffpunktens 

läge beroend e av bedömda och mätta målfaktorer och dessas kon

tinuitet, varför styrtekniken måste ge möjlighet t ill övervalmin er och 
. b b 

korrigen ng av ro o t ens läge i fö rh ållande t i Il målet i hela banan. 

Mot mål i .. luften och på sjön krävs därför robotar med aerodyna

miska manoveregenskaper. 

M!arkfö r sv arsrob otar 

H uvuddelen av de aerodynamiska robotarn a har takti ska vapen

uppgifter . I USA f mn s dock en in terkontinen tal robot av aerodyna

misk typ, I CBM "Snark", som sedan 1959 vari t i operativt bruk 

på baser i USA. Den kommer sannolikt inte att ersättas crenom 

fortsatt til lverkning utan har väl närmast tagits fram för ;tt det 

strategiska försvaret sku Il e få en snabb komplettering med et t ro

botvapen i väntan på elen ballistiska roboten. I Sovj et har det tyska 

s k Sanger-prOJektet vidareutvecklats. Det var en robot, som sän

des utanfö r jordatmosfären i en ballisti sk bana för att sedan i en 

vågformad glidbana eft er återinträde i atmosfären "studsa" mot 

denna och på så s~itt i glidbana t illryggalägga en sträcka av inter

kontinenta l bngd . Det ryska proj ektet har betecknin O'en T-4A och 

har uppgivits kunna nå en distans av ca 20 000 kn~ d v s runt 

halva j orcll~ l otet ("antipodal robot") . Utöver dessa två robotsystem 

torde f n mga luftburna robotar utvecklas för flygdistanser mot

svarande IRBM eller ICBM. 

Det a:11 e rikans k~. '_'Regn lu s" -systemet, som är ett ubåtsrobotsystem 

med skjutnmg mojltg endast när ubåten ä r i övervattensläge, har 

nu nedlagts, medan forskning och kostnader koncentrerats t ill "Po

la.ris-systemet" . R egulus I , som redan tagits i tjänst på ubåt - den 

forsta R egulu s-ubåten USS Halibut var världens första atomdrivna 

r_obotbestyckacle ubå t - torde dock komma att behålla sin sta tus 

tills roboten förb rukats. Den har även börjat användas som målrobot 

och för rapportsändning ubåt-land. Polari s-systemet är den när

maste ersä ttaren för R egn lussystemet 

Den amerikanska "Matador" som varit i t jänst på baser såväl i 

Europa som i Fjärran Östern sedan 1954, håll er nu på att ersättas 

n:ecl " Mace" . Andra versionen av "Mace" kommer att få en räck

Vtdcl av ca 2 000 km , vi lket ställer den i klass med IRBM-roboten. 

3 
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Fig. I 5. 
"Regulus" på ubåt. 

. I Sovjet fortsatte man efter kr iget utveck lingen av den tyska 

V -l-roboten, vilket resul terade i en se rie med beteckningar J -l t ill 

.3. Markförsvarsroboten J -l med V -l :s stötmotor torde numera helt 

ha utgått . J-3 ~ir en sjörobot (se nedan) . . 
Aven F rankrike har proj ektera t markförsvarsrobotar, av vtlk:a den 

kända SE 4200 dock numera utgått ur programmet för robotti llverk

nin<Yen anta()'ligen efter en kostnads- och behovsavvägning, varvid 
b ' b d . 

medlemsskapet i N a to spelat en v iss roll sedan en samor nmg av 

robotvapnets utnytt jande inom Natoanslutna länder numera kommtt 

till stånd. 
Pansarvärnroboten, som genom SS l O och SS ll introducerats i 

SveriO'e, där den ~i ven avsetts fö r bekämpning av fartygsmål, upp

visar "'en stor och skiftande typsamling. Det bottnar i armcstriclskraf

t enns strävan att taga fram och pröva de nya vapnen som even

tuella ersättare fö r kanonarti ll eriet, att skapa ett robotarti ll eri. 

Andra typer av pansarvärnsrobotar är "Cobra", Västtyskland . 

"Malkara" , Australien, båda trådstyrda. I Sverige pågår försök me 
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Bofors " Rantam", aven den trå<ls tyrcl . Bantam skall kunna hanel

havas av en man . 

T ab. C. 

S ammanstä!lning av data fö r al~f1t ella aerodynamis/w nwrhförsvars

robotar. 

Robot Nation Moto r Styrning Räckv. Hast. Operativ 

km M-tal år 

Snark USA Turbo TNA JO 000 0,9 195 9 

T-4A Sovjet KR 20 000 I~ 

Regulus USA T urbo Kom I 000 0,9 1 954 

Mae e rh ATRAN/TN I ooo/2 ooo 0,9 r96o/ utv. 

ss 12 Frankrike KR T råd 7 1961 

Malke ra Austral ien 2,5 1960 

Banram Sveri ge 2 

F örkortn.: Kom = komm andostyrn ing; TNA = tröghersnav. (se i ö v r. ta b. A). 

S jöförsvarsrobot 

.. S jöförsvarsrobotar mot övervattensmål (s jö-sjö ) utgör ett gräns

forsvarsvapen, som är särskilt avsett fö r fö rsvar av sjöoTänser till 

vilka ett invas ionshot kan geografiskt loka liseras. Det"' är dirför 

ett vapen fö r uppgifter inom speciella försvarssystem och som så

dant förekommer det också enelast i ett fåta l typer. 

. r .. Sve~ i ge pågår utveckling av ett sjörobotsystem avsett att skjutas 

s~va l fran kust robotbatterier som fartyg. Förbererand e övningsskjut

nmgar med elen f ranska övningsroboten CT -10 och CT -20 sker f n 

från landbatterier och kommer inom elen närmaste tiden ä ven att 

utföras från far tyg. 
S?vjet har en sjöförsvars robot J-3 som redan torde f innas på bå

de Jagare och kryssare i Östersjön. (f ig 16) . 

~'M~laface" är en fra nsk sjöförsvarsrobot, som har provskjutits 

fran pgaren La Ga li ssonn iere. Intresset för denna vapentyp tycks 

dock vara ganska litet i Frankrike och en eventuellt fortsatt ut

veckling går i varje fall i långsam takt. 

Antiubåtsroboten är den mera allmänt förekommande av sjöför

svarsrobotama. I Frankrike har den ovannämnda Malaface fått ut-
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Fig. r6. 

Modell av rysk kryssare med sjöförsvarsrobot ]-3 (för och akter) 

jämte lv-robot M-2. 

göra förebi lel en för en antiubåtsrobot med benämningen " Malafon" 

(f i g l 7) . Malafon är en torped till vilken ap te rats en flygk ropp för 

f ramdrivning av torpeden i luften. F lygkroppen drivs av en krut

raketmotor. Den styrs med radiosignaler ( kommandostyrning). Vid 

målområdet separerar f lygkroppen och torpeden, och elen senare styr 

seelan med akust isk målsökare mot målet-ubåten. R~ickvidcl en i lu ften 

uppges till minst 15 km. 

U båtshotet från robotbestyckade ubåtar har i USA framtvingat en 

intensiv antiubåtsvapenutveckling. "Asroc" och "Subroc" är de nu 

aktuell a och mest intressanta amerikanska antiubåts robotarna. De 

äro båda liksom Malafon raketel rivna (" rocket-ass isted" ) torpeder. 

Den för ra (fig 18) skjuts från övervattensfartyg och styrs i vatt

net mot målet medelst en akustisk målsökare. "Subroc" skjuts från 

ubåt i uläge. Den bryter vattenytan och går i en balli stisk bana mot 

målom rådet, där den med målsökare uppsöker målet. Subroc kan 

användas på konventionella ubåtar och medför en komplicerad. au

tomatiserad eldled ning. 
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Fig. 17. 

Fransk antiub-robot "M alafon". 

Tab. D . 

Sammanstäl!ning av da ta f,ör ahtuclla sjöförs·varsrobotar. 

Robot Nation Motor Styrn. Räckv. Operativ A n m 

km år 

Kust-, sjö- Sverige (Kust, sjö) -sjö 

J-J Sovjet Ramm Soo O p Sjö-sjö 

Malaface Frank r. VR Kom 50 

Asroc USA KR 15 1961 Anti u b, övftg 

Subroc 40 u b 

Malafon Frankr. Kom (sonar) !6 övftg 

Förkortn .: Ramm ran1n1otor; se i övr. tab. A-C. 

A ttackrobot 

Attackroboten fä ll s f rån flygplan mot mål på marken eller havet. 

Flygplanet och roboten tillsammans utgör ett mark- och sjöför" 

svarssystem, där roboten-stridselelen på ett bemannat flygplan förs 

fram till ett lämpligt sk j ut läge och avskj u tes mot målet, varefter 
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Fig. r8. 

Anti.tbåtsmboten Asroc, skjuten från USS Norfolk. 

flygplanet kan återvända t i Il IJasen. Vapensystemet kan användas 

för både taktiska och strategiska uppgifter. I för ra fa llet är robo

tens räckvidd relativt kort, 5- 10 km, i senue fallet har roboten 

en. betydligt längre räckvidd, hundrata ls kilometer. 

För att om mö jligt behåll a f lygp lanens värde inför det ökade 

hotet från luftförsv ars- och jaktrobotar utveck las alltmer det stra

tegiska attackrobotvapnet Den tidiga re n~imncla ballistiska roboten 

Skybolt är elen senaste kända och mest avancerad e av denna ro

bottyp. 
I USA är "B u llpup" el en första egentliga attackroboten. Ameri

kanska flottan är ansvarig för utvecklingen av denna robot. Det 

första förband, som utrustats med Bullpup, är en elivision A4D om

bord på USS Lexington. Varje flygplan tar sex robotar, tre uneler 

vardera vingen. N u mera bar även Air Force införlivat Bullpup med 

sin vapenarsenal. 

Fig. I9· 

"Bullpu p" skjuts fr ån marinhelikopter. 

Bu llpups styrsystem är av kornmandotyp och den styrs optiskt, 

varför god sikt ti ll målet kräv s. 

Det är intressant att konstatera , att Bu \lp up i ett senare tillverk

ningsprogram förses med en vätskeraketmotor i stället för krutra

ketmotor, vilket visar att vätskeraketmotorn kan hålla sin ställning 

gentemot motorn med fasta bränslen. Genom att an vända s k för

packad vätskeraketmotor (se under Motorsystem) kommer man 

ifrån vätskeraketmotorns stora nackdel , den dåliga fä ltmässigheten: 

Fördelen med elen, låg rökbilclning, är särskilt viktig för den op

t iska styrningen av Bu llpup . 

En senare version av Bullpup, Super Bullpup, har s törre räckvidd, 

förses ev med atomladdning samt har uppgivits sko la erhålla styr

systemet "voice guidance". ( Se uneler Styrsystem). 

Bu llpup bar också sk j uti t s från helikopter ( fig 19). 

En förb~ittrad version av Bull pup är "vVhite Lance". Den skilj er 

sig från Bu llpup ifråga om styrsystem, motor och stridsdeL Styr

systemet lär skola bli ett SOLO-system (se under Styrsystem). Mo

torn blir en förpackad vätskeraketmotor och stridsdelen kan förses 

med atom- eller kemisk laddning. 
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En strategisk attackrobot av amerikansk tillverkning är "Hound 

Dog", som närmast är att jämföra med ett förarlöst flygp lan. Den 

hänger under moderflygplanets vinge. När den släppt moderflygpla

net stiger den till en höjd av minst 18 000 m för anflygningen. Styr

ning i banan sker med tröghetsnavigering. När elen dyker mot mål 

frigöres stridsdelen, som innehåller en 20 MT atomlaclclning. 

Det är känt att ryssarna har attackrobotar mot såväl land- som 

sjömåL Man bör kunna förutsätta att det finns både taktiska och 

strategiska attackrobotar. Sant;olikt är en version av den tidigare 

nämnda Komet-serien en taktisk attackrobot. De strategiska robotar

na torde nå räckvidder upp till 500 km. 

"Blue Steel" är en engelsk stra tegisk attackrobot. Prov pågår 

f n i A ustralien men några närmare uppgifter om roboten finns inte. 

Räckvidden bedömes vara ansenlig. Av särskilt intresse är att elen 

kan attackera målet både från mycket hög höjd (ca 20 000 m) och 

p;'l. låg höjd. Den låga attackhöj den blir allt värdefullare för att för

svåra motverkan. Blue Steel är försedel med t röghetsnavigerings

system. En uppskattning av styrsys temets precision kan göras genom 

att antaga ett värde på gyrodriften. Ett troligt sådant värde är 0,1 

gradj tim, vilket ger ett positionsfel av 570 m efter 15 min f lygtid 

med en hastighet av 1200 km/ tim d v s på en distans av ca 300 km. 

Den svenska attackroboten med nummerbeteckningen 304 är nu 

färd ig för operativt bruk. En fortsatt utveckling av denna robot är 

att vänta. 

Tab E . 

S ammanställning av data för aktuella attachobotar. 

Robot Nation Motor Styrn. Takt= T Hast. Operativ 

Strat = S M-tal år 

Rh 304 Sverige KR T o,95 Op 

Bullpup USA T I ,8 

White Lance 
" 

FYR SOLO T 2 

Super Bullpup YR YG T 

HoundDog Turbo TN s 
Blue Steel Engl. YR TN s 
Komet III? Sovjet T O p 

F örkortn.: FYR = förpackad vätskeraketmotor; SOLO (se under Styrsystem) 

YG = "Yoice guidance" 

Se i övr. tab A·-D. 
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L~tftförsvarsrobot 

Luftförsvarsrobotarna omfattar jaktrobotar och lu ftvärnsrobotar. 

De båda grupperna är principiell t identiska luftförsvarssystem, som 

enelast skiljer sig från va randra genom att jaktroboten styrs mot luft

målets närhet med ett bemannat flygplan medan lu ftvärnsroboten 

styrs mot målet i hela sin bana med eget styrsystem. N u mera kräver 

de höga farterna ett invecklat stridsledningssystem även för jakt

flyget, som liksom luftvärnsroboten måste styras mot målet med 

signaler från marken. För- och nackdelar hos de båda systemen är 

beroende av många och svårbedömhata faktorer. En ganska snar 

fram tid kommer förmod ligen att utvisa, vilket som är det mest 

s tri elsekonom iska. 
Luftförsvars robotarna utgöras av ett rikligt antal typer i robot 

floran . Forskning och utveckling inom detta område fortsätter utan 

avmattning och sekretessen är synnerligen sträng även på västmakts

hålL 
J aktroboten "Siclewinder-1A" har serieproducerats i USA se

dan 1953. Den har inköpts fö ru tom av Sverige även av Kanada, 

Holland, Nat-Kina, Australien, Norge, Japan och Spanien . "Sid e

wincler-1A" styrs mot målet av en infrarödkänslig målsökare, som 

opererar mot motorernas värmestrålning varigenom dess användbar

het begränsas till en akterlig sektor av målet. Siclewinder-IC förmo

das få en b~i ttre styrning samt dessutom större räckv idd och högre 

fart. 
Av elen amerikanska "Falcon" -ser ien finns fyra versioner i ope

rativ t bruk och en ytterligare uneler utveckling. För de olika ver

sionerna har använts såväl halvaktiv målsökare som infraröd. Vid 

halvaktiv målsökare radarbelyses målet av en radar f rån anfallande 

flygplan. 
Sovjets "M -l OOA" förekom i Koreakriget som en ostyrd j aktrobot 

(raket). Den lä r numera fö rekomma i en version med både halv

aktiv målsökare och kommandostyrning. 

Den franska "AA-20" (5 103 ) är t illverkad vid Nord Aviation och 

har även införskaffats till USA. Den styrs automatiskt med kom

mandosignaler från det franska flygp lanet Mystere, som i nosen har 

en tvåkanalsradar med två avståndsluckor, en som låser på målet 

och en på roboten. Felläget robot-mål beräknas i en kalkylator, trans

formeras t i Il styrsigna ler, som sänds t i U roboten . H ela proceduren 

sker a utom a t i sk t. 
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Den engelska "Firestreak" har num era ersatt "Firef lash" och be

styckar förutom R. N. Sea Vixen även RAF jakt fp l J avelin och 

L ightning. Fortfarande uneler utveckling är "Red Top", en avan

cerad jaktrobot, som skall ersätta Firestreak. 

Även i J apan pågå r en robotutveckling och däri från känner man 

en jaktrobot un eler utveckling med beteckn ingen TMA-1. 

A llteft ersom attackflyget med attackrobotarnas ökade räckvideler 

kan fä lla sin last på okända avstånd f rån målet ställ s lu ftvärnet infö r 

ett allt svårare dilemma. Kanonluftv~irnet kan ej ge effektiv verkan 

på avstånd överstigande 10 km. Inför ri sken att mötas av luftvärns

robotar tvingas f lygplanen ut på större fälln ingsavståncl, varvid även 

!u ftvärnsrobotarnas träffmö jligheter "s l ~ipar efter" och kanonluft

värnet åter måste sättas in för att vända elden mot roboten. Ka

nonluftvärnet torde därför ännu inte spelat ut sin roll , i varje fall 

inte fö r punktförsvaret 

Luftvärnsrobotarna kan lämpligen grupperas eft er de elistanser de 

är avseelda att verka på. Denna indelningsgrund ger inga klara grän

ser mellan grupperna , men då robotarnas räckvideler bättre bestäm

mer deras taktiska användning än exempelvis elen typ av vapen

bärare som de ursprungligen är konstruerade för, ä r inde lnings

grunelen motiverad. 

Gruppindelningen kan välj as enligt fö ljande: 

l. D ist. > 50 km. Territoriell t luftförsvar (motsv jaktflyget) 

2. 15- 50 km . Ytförsvar (städer, industriom r etc.) 

3. 5- 15 km. P unkt fö rsvar 

4. < 5 km. (f rämst n~irlv kanonart). 

Grupp 1 representeras främst kanske av amerikanska "Bomarc". 

Bomare har utvecklats för elen nordamerikan ska konlinentens luft

försvar. Bomare A är nu i operativ tjänst på fem baser. Bomare B 

är uneler produktion och ä ven den planerad för fem baser. 

Bomare sk juts ut vertikalt från beredskapsställningar i basen och 

accelereras till den erforderliga hastigheten av en vätskeraketmotor 

varefter två rammotorer Övertar framdrivningen. På hög höjd styrs 

elen in mot må !et och i banslutet övertar en aktiv målsökare styr

ningen. Den fortsatta utvecklingen inom Bomare-programmet har 

emellertid stoppats (Bomarc-D) för att spara pengarna till Atlas

och Polarissystemet 

Kanada är det enda utomstående land, som veterligen hitintills an -

--

Fig. 20. 

Bornare. 
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skaffat Bomarc. Det förhållandet, att progr amm et avslutats, bar bli

vit ett mycket kännbart a v bräck för landets planerade !u f t försvar 

och föranlett ska rpa utta lanelen mot USA :s handlingssätt. 

En annan fjärrdistans-luftförsvarsrobot ~i r elen amerikanska "Nike

Zeus", tredj e utvecklingsgenerationen i N ike-serien. N ike-Zeus 

framtages som ett vapen mot ballistiska robotar och skall få en r~ick

vidcl av 300- 400 km. Fortsättningen av N ike-Zeus-programmet är 

dock osäkert. Produktionen har stoppats men utvecklingen pågår 

alltjämt. Enligt uppgift skall provskjutningar mot robotar över 

Sti lla Havet företagas nästa å r. 

"T alos", amerikanska flottans "dual purpose"-robot kan användas 

både som lu ftfö rsvarsrobot och mot mål på sjön (eller marken) , i 

senare fallet med atomstriclsclel. E n fö rbättrad version av Talos, 

"Super Talos", med en räckvidd av över 150 km , ska ll ingå i ett 

antirobotsystem benämnt "Typhon". 

"TypHon" är ett vapensystem, som bygger på redan befintliga eller 

förbättringar av redan befintliga robotar (även Tartar ingår) . Styr

kan och nyheten hos systemet ligge r i dess radar (" longe range"). 
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Det ber ~iknas bli fä rdigt och insta llerat på ett 50-tal amerikanska 

fartyg under 1965- 70. P laner uppges före ligga att inom ett mindre 

f lottfö rband ha ett Typhon-bestyckat fa rtyg utan robo tar, varv id 

robotarna skj utas frå n andra fa rtyg i förbandet. Man skapar på s[, 

sätt en gemensam elektron isk utrustning för fle ra fa rtyg, som här i

genom kan a v lastas från skrymmande materiel. 

Typh on är ett a ll målsvapen. Det har sto r defensiv kraft mot flyg

plan och torde få god verkan mot robotar samt god offensiv kraft 

mot fartyg och mot mål i land . Systemet skall utnytt jas på jagare 

f regatter, kryssare och hangarfartyg. 
Grupp 2, avseende räckvideler 15- 50 km, omfattar de f lesta ty

perna av luftvärnsrobotar. 
I USA har "Nike"-seriens fö rsta version "Nike-Ajax" bör jat er 

sättas med den betydligt eff ektivare "Nike-Hercules". Omkring 4 

bataljoner med fy ra batterier i varje, var je batteri med nio start 

banor f inns uppsatta för försvar av viktigare områden. 

N ike Herenies påstås nu kunna stoppa taktiska robotar och ge

nom förbättringar av dess radarutru stning anser man att elen även 

kan komma åt stri dsdelar från interkontinentala robotar, som har 

en hastighet av 20 Mach . P rovskjutningar med gott resultat har bl a 

ut fö rts mot elen ba llistiska roboten Cm·poral. 

A merikanska "H awk" (arm en ) och "Tartar" (f lottan ) är färdiga 

lv-system, som nu finns på armeförban d resp fa rtyg. Hawk till

ver.kas nu också fö r N a to inom en 5-nationsgrupp i E uropa. Dess. 

"continuous wave"-raclar gör det mö jligt at t med dopplereffektens 

teknik utfiltrera fas ta mål från rörliga fö r att anv~inclas mot extrem~ 

lågfl ygande mål. 
Tartar skall sättas ombord på 18 amerikanska jagare och två krys

sare enligt nu fö religgan de planer. Ä ven J apan har anskaffat T artar. 

"Super T err ier" är senaste versionen av Terrier med förbättrad 

räckvidd (30 km mot tidigare 15 ). Med börj an 1960 kommer elen 

att t ill fö ras t re hangarfartyg, kryssare samt ett 20-tal f regatter. 

Den engelska fartygsburna luftvä rnsroboten "Seaslug" är belagd 

med sträng sekretess. Den styrs mot målet i en ledstråle (beam

r icl ing) och torde ha stor räckvidd. Den serieproduceras nu och skall 

sättas ombord på de nya " H ampshire"-jagarna. 

I F rankrike pågår en koncentrerad verksamhet inom lv-robotom

rådet. "Acam 5301", en lv- robotversion av jaktroboten AA-20 

(5 103 ), ä r numera nedlagd sedan t illverkn ing av Hawk för Nato-
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F i g. z r. 

"Nike-Zeus", am. anti robot-robot. 

länderna påbörj ats i E uropa (med en fransk f irma som huvudkon

trakto r ) . "Masalca" och "Masurca" är franska f lottans lv-robotar 

(-ca = contre av ion). Den förra lär få en räckvidd av ca 100 km 

och t illhör därför rätteligen grupp l. U tvecklingen av denna robot 

är inte avslutad . Den avses för lu ft försvar från eskor terande krys

sare. "Masurca" är redan i t jänst på fa rtyg. 
Nedskjutningen av amerikanska flygplan et U -2 över Sovjets om 

råde skedde enligt u ppgift på 20 km höjd med lu ftvärnsrobot. Det 

kan ha varit lv-roboten "M -2" med en sannolik r~i ckvidd av 30 km. 

Den fö rekom redan vid 7-novemberparaden i Moskva 1957. 

"B loodhound II" framtages i E ngland som en fö rbä ttrad version t ill 

den av Sverige anskaffade "Bloodh ound I". Den får bl a större 

räckvidd. 
Av lv-robotar inom grupp 3 ( räckv idd 5- 15 km ) intresserar 

"Seacat" (tidigare med benämningen "Greenlight") oss i Sverige 

mest. Den utvecklas genom engelska amiralitetets försorg. Seacat är 

ett nä rlu ft värnsvapen för punktfö rsvar mot direkt anfa llande flyg

plan . Den ä r kommandostyrd med radios ignaler. En senare fo rtsatt 

utveckling fö r förbättring av systemet är aktuell. 
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Fig. 22. 

"Sectcat". 

Den amerikan ska "Mauler " är också en intressant robot inon, 

denna grupp. Detta lv-system finns ännu bara i projekt och beräkna 

kunna bli färdigt tidigast 1965. Den har låg robotvikt men är än

då verksam mot överljudsflygplan och kanske mot taktiska robotal 

av ballistisk typ. Den projekteras en ligt uppgift också för att kunn 

utföras i en fartygsburen version. 

Den sista gruppens räckvicldsområde, < 5 km. förlora r a lltmer i 

betydelse för luftförsvaret. Räckvideler upp till omkring 5-km om

rådet behärskas dessutom v~il av det lät ta lv-arti lleriet. - Ameri

kanska armen bar emellertid tagit fram en bazookaliknande robo1 

med benämn ingen "Red eye" avsedel att kunna hanteras och sk j u tas 

av en man mot lågf lygande, readrivna f lygp lan. Den är försedel me 

infraröd målsökare. Robotvikten överstiger ej 10 kg, längden är nå

got över en meter. Den beräknas va ra fullt färdig för användning 

på förband under hösten 1960. 
För inget ändamål har robotutvecklingen spelat så stor roll som 

för luftförsvaret. Kanonluftvärnet har inte kunnat följa med ut

vecklingen i Ju f ten och lufthavet har blivit elen viktigaste försvars 

sektorn. Tekniken på luftförsvarsrobotens område har gjort väldiga 
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fjg. 2). 

"Redeye". 

framsteg. N um era träder problemen, som sammanhänger med spa

ning och målfångn ing, i förgrunden. Försvarssystemen kräver a llt 

större andel i forskning och utveckling för att den avancerade ro

bottekniken skall kunna göra sig gällande. Även robotar med has

tigheter många gånger överstigande lj uclets skall kunna mötas med 

motvapen. 
I USA har den uppgiften lagts på ett särskilt organ, BMEWS 

(Ba!listic Missi le Early \iVarning System). Man har i USA enligt 

uppgift lyckats tekniskt och praktiskt lösa uppgiften att med radar 

från amerikanska kontinenten upptäcka avskjutning av ballistiska 

robotar på interkontin entala elistanser genom radarreflektion mot 

den joniserade luftcylinder, som uppstår efter en avskju ten robot. 

satellitsystemet "MiiDAS" (= Military Defense A la rm e System) 

är ett amerikanskt projekt för ett spaningssystem, som med hjälp av 

satelliter på en höjd av 300 km skall kunna uppfånga och inrap·· 

portera infraröd strålning från avskj utna robotar. satell iterna sko

la förses med detektorer, vilkas känslighet för infraröd strålning 

kombinerad med signaltran sfo rmation och sändning till markstation 
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skall göra det möjligt att rapportera läget för avskjutningsplatsen . 

E nligt en uppgift räknar USAF ha 20 " M idas" -satelliter i bana run~ 

jorden redan 1964. 

Tab. F. 

Salllmanställning av data för aktuella fönvarsrobotM. 

Robot Nation Motor Stym. Räckv. H ast. Ope1·ativ 

Jaktrobot M-tal år 

Siclewinder USA KR IR 4 km 2,5 O p 

Falcon Kom., IR 8 2 

M- roo A Sovjet H-akt MS 5 " 2,5 

AA- 2o Frankrike Kom. 4 " > r 

Firestreak England IR 7 " 2,5 

T MA-r Japan > r 

Lv-robot 
Bomare B USA Ramm. Kom., RMS grp r > 3 1961 

Nike-Hercules KR Kom . > 3 O p 

T alas Ramm. Ledstråle 2,5 195 9 

Ta rtar KR H -takr. MS grp 2 > r O p 

H a w k " 
2 O p 

Super T erri er Ledstråle? 1960 

Seaslug England 

Masurea Frankrike grp 2 2,5 M !960 

M- z Sovjet Kom.? 2 O p 

Bloodho un d England H -akt MS O p 

Seaeat grp 3 """I Ut v 

Ma u ler USA KR Radar < ' Ut v 

Redeye IR grp 4 > r r96o-6r 

Förkortn. : H-akt MS halvak tiv målsök are; RMS = radarmålsöka re; se i 

ö v r. rab A-E. 

NÅGRA KOST NADSUPPGIFER 

Robotvapnet be finner sig ännu i det stadium av fortgående forsk

n ing och utveckling, då det är vanskligt att försö ka Jämna några 

kostnadsuppgifter med anspråk på exakthet. Främst beror detta på 
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svårigheten att def iniera vad kostnaderna avseL Robotvapnet har 

ännu i enelast mycket r inga omfattning blivit en handelsvara och 

de verkliga kostnaderna eller kanske rättare prisern a kommer fram 

först i samband med unelertecknandet av inköpskontrakt Offent

liggjorda prisuppgifte r - och sådana föreligger i s tort sett endast 

fö r amer ikanska och i någon mån fö r engelska vapensystem - kan 

bara ge en relativ och ungefärl ig uppfattning om storleksordningen. 

Det f n dyraste robotsystemet i USA är Polaris-systemet, när 

ubåtsmate rielen inkluderas. Kostnadern a för utvecklingen av detta 

system har uppgivits till l 300 mi lj dollars. 

Utvecklingskostnaderna hittill s för ICBM Atlas torde uppgå t ill 

nä rmare l 000 milj dolla rs. 
Motsvarand e kostnader fö r Bomare-systemet är 400 mil j dollars. 

En robot I CB .l\II A tlas beräkn as betinga ett pris av ca 2 mil j dol

lars, stridselelen ej medr~iknad . Polaris uppges kosta ca 500 000 dol

lars (utan stridsclel), attackroboten Bullpup 6 000 dollars, lv-robo

tarna H awk och T artar ca 50 000 do llars och den li ll a enmans lv

roboten Redeye 500- 1 000 dollars. 

En utveckling i Sverige av en medeltung robot för kustförsvar 

har bedömts dra en kostnad av ca 150 milj kr. D et bör observeras, 

.'ltt relationsta let mellan tillverkningskostnaderna i USA och Sve

rige torde ligga betydligt under den offi ciella växelkursen ; upp

skattningsvi s motsvaras dollarn av 2-3 kronor. 

TENDENSER OCH U TVE CKLl NGSLINJ ER 

Den senare tidens snabba utveckling på teleteknikens område ut

gör grunden för robotu tvecklingen. Robotens främsta karaktäri stik 

ä r styrbarheten mot en förutbestämd träffpunkt på stora avstånd. 

Genom teleteknikens framsteg blev det möjligt att ersätta det be

mannade flygplanet med förarlösa flygplan eller aerodynamiska ro

botar . Men sådana robotar är lika sårbara som flygplan varför den 

ballistiska roboten nu blir elen alltmer förh ärskande. T endensen att 

frångå elen aerodynamiska roboten och övergå till ballistiska robotar 

·oavsett kraven på räckvidd är tydlig. Detta har här tidigare på

-pekats med hänvisning t ill att även robotsystem för taktiska räck

"Vidder numera konstrueras med elen ballistiska robottypen. 

Den intensiva kampen mellan Öst och Väst om rymelen är en pre-
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stigekamp som dock ytterst sy ftar till att skapa och påvisa en krigs

potential. De väldiga framsteg som har gjorts på detta område visar 
att inga distanser på den här jorden längre äro oöverkomliga. Ehuru 

stridsdelar med atomsprängkraft delvis minskar kraven på träff di 
rekt i målet är det dock från avskräckningssynpunkt betydelsefull 
att kunna åstadkomma högsta möjliga precision. Resu ltaten från så

väl amerikanska som ryska provskjutningar uneler senare tiden på 

distanser upp ti ll närmare 15 000 km visar teleteknikens möjligh 
ter att nå precision även för fjärrobotar. Övergången från den mark 

bundna ballistiska roboten till satell iten, som från sin bana runt jor

den vid behov kan dirigeras till skaeleverkan mot marken, är kanske 

en nära förestående realitet. 
Det globala vapnet med sin oerhörda förstörelseverkan torde doc! 

snarare än att unelanskymma komma att återföra intresset till dl' 

taktiska och strategiska vapen, som kan tjäna ändamålet med ett be 
gränsat krig. Ingent ing tyder på någon res ignation eller avmattnin..., 

inom denna vapenforskning. 
Däremot kan man skönja en klar tillbakagång för det konventio 

nella kanonarti lleriet och andra vapen med begränsade räckvideler 
Om också dessa vapens användning inte helt kommer att upphör<. 

pekar dock utvecklingen på att deras användbarhet kommer att be

gränsas ti ll speciella bevakningsuppgifter. Det öppna havets, luftom 

rådet och kontinenternas stridsvapen blir robotar. Detta kommer att 
gälla även för de mindre nationernas försvar, varvid kostnadsfrå

gorna kommer att spela en stor roll . A llteftersom robotvapnet tränger 

in i försvarsorgan isationen blir dess andel av vapenkostnaderna allt 

större. Kostnaderna för robotvapensystem, som fyller alla krav på 
modernitet och effektivitet, torde bli så höga, att utrymmet för and· 

ra vapen snabbt minskas och svårlösta avvägningsproblem uppstår. 
Läget kan inom en snar framtid komma att framtvinga en ompröv 

ning av hela försvarssystemet till en annan form av samordning 

mellan försvarsgrenarna än elen nu rådande. 
Det nuvarande stora antalet systemtyper inom speciellt västmak

ternas robotvapen måste så småningom reduceras till ett mindr, 

typantaL Bestämmande härför blir utvecklingens gång. Redan nu ha t 
man inom N a to börjat samordna anskaffningen av robotsystem inom 

de olika medlemsnationerna. Sålunda har lv-roboten Hawk unelan

trängt andra lv-robotar och under hösten torde beslut komma att 

fattas i samordnande riktning även för andra robottyper. 
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Armens utrustning med robotar synes komma att omfatta i första 

hand två typer av markrobotar, en av pansarvärnstyp med kort 

räckvidd, samt en för Eingre räckvidd. Till detta kommer lv-robotar 
för eget luftförsvar. Armen synes stridsorganisatoriskt inte kom
ma att påverkas av robotvapnet på annat sätt än det, som direkt 

betingas av robotens långa skjutclistanser. 
För flygvapnet har robotvapnets tillkomst bedömts komma att med

föra förändringar av ganska omfattande art. 
Vapenbäraren/ flygpl anet kan betraktas som föregångare till ro

boten, som efterhand helt kan komma att unelantränga flygplanet. 
Utvecklingen pekar också otvivelaktigt på sådan process, men ett 

förmodande om en hastig minskning av stridsflygplansbehovet tycks 

vara fel. Bl a har det växande kravet på skydel genom rörlighet 

konserverat värdet av det bemannade flygplanet. Utvecklingen inom 
attackrobotsystemen tyder härpå. Inom stormakterna har den stra
tegiska attackroboten fått stort utrymme i robotprogrammet och den 

taktiska attackroboten intar ännu en framskjuten plats i stridsför
banden. Sett på längre sikt blir dock övergången från flygplan till 
robotar en oundviklig och genomgripande proeeclur inom flygvapnets 

hela organisation. Luftförsvarsroboten övertager jaktflygplanets upp
gifter och attackflyget kanske ersättes helt av kust- och sjörobotar 
för det perifera försvaret samt markrobotar för de centralare för
svarsuppgifterna. 

Marinens uppgifter i elen kommande robotåldern synes i första 

hand - inom stormakterna - bli att föra fram ballistiska markro·· 
botar av icke interkontinental typ till lämpliga avstånd från skjutning 

mot fientliga markmåL Denna typ av robotar förefaller att öka i be

tydelse framför de interkontinentala på grund av de senares väldiga 

dimensioner och härav följande svårhanterlighet och orörlighet. 

Polarissystemet i ubåtsversion är det vapensystem i USA som gör 

största ingreppet i den totala robotbudgeten och det är det främsta 

vapensystemet i amerikanska marinen. Skycld genom rörlighet, ytter

ligare förstärkt genom undervattensskyclcl, ger detta vapen ett på

tagligt företräde framför andra. 
Den amerikanska flottan är också väl tillgodosedd med luftvärns

robotar, främst för skydd av "carrier force". Flottan deltager i Con

tinental Air Defense Command (CON AD), som bär ansvaret för 

det totala luft försvaret. 
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Den amerikanska stormaktsflottan - liksom sannolikt också den 

sovjetiska - har grundat en stark position i det totala försvaret ge

nom en fö rutseende anpassning till den nya strategi som skapats av 

de nya vapnen. Men den visar knappast vägen för de mindre natio

nernas mariner, speciellt de f rån N a to fristående, som är hänvisade 

till att bygga upp en egen självständig taktik. Detta gäller således 

de neutrala nationerna, vilkas försvar inte bygger på en avskräck

ningsstrategi i samma bemärkelse som stormakternas utan närmast 

utgör ett gränsförsvar, som skall avskräcka från aggressioner. 

l Sverige har robotanpassningen kommit jämfö relsevis långt. Ar

men och flygvapnet följer "i tillämpliga delar", samma anpassnings

process som stormakterna. Marinen däremot är helt hänvisad till e 

självständigare robotpolitik. De relativt begränsade havsytor, som 

omger vårt land, bedömes i en nära framtid med stor effekt kunna 

övervakas av robotar utan att dessa behöver föras fram i fram· 

skjutna positioner. 
Robotvapensystem med räckvidder, som helt unelantränger de kon 

ventionella vapnens och med en precision, som genom styrsystemens 

fortgående utveckling inte står dessa vapen efter kommer med ticle 

att minska behovet av, för att inte säga omöjliggöra, uppträdandet 

av vapenbärare på öppna havet eller i lu ften. Den svenska kusten, 

med sin skärgård som en skyddsmur mot spaning och upptäckt, 

kan däremot bli ett för invasionsförsvaret ovärderligt operations

område för rörliga robotbatterier. En ubåtsbasering av sådana bat

terier kan ytterligare öka det skydd, som i elen kommande robot

åldern blir av allt större betydelse för att ett försvarssystem skall 

utgöra ett effektivt hot mot aggression. 

Det är omöjligt att med någon större grad av säkerhet yttra si 

om robotvapnets inverkan på elen framtida försvarsorganisatione 

och krigföringen och det är kanske vanskligt att överhuvudtagel 

yttra sig därom . En sak står dock klar : Robotvapnen kan redan nv 

bedömas bli så överlägsna andra vapen, att en eftersläpning i ut

vecklingen eller bristande förutseende kan medfö ra en hastig ned · 

gång av den relativa stridseffekten så att försvaret helt förlorar 

sin avsedela värnkraft, när det ställs emot förband, utrustade me 

robotar. Övergången ti ll elen nya tidens krigsteknik kommer att krä

va hårda - och kanske djärva - ingrepp i våra nuvarande för 

svarsanstalter. 

--
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Fig. 24. 

Amerikansk framtidsvision av ut·vecklingen inom sjökrigföringen. - "M ark 

effekt"-farkoster av vidareutvecklad typ ("hydroskimmer" ship) med flygplan 

och robotbatterier. 
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Sjöofficerens ställning och uppgifter 

1960- talets flotta 

(Inledningsanförande vid diskussion i Sjöofficersföreningen 

i Kar!shona) 
Av ledamoten M. HAMMA 

Detta ämne kan ses och fattas på många sätt. Man kan t ex säga : 

"Det finns ju föreskrifter därom." Tittar man i t ex FUSOF / 58 så 

finner man fö ljande: 
n Flottans utveckling och effekt·ivitet är väsentligen beroende a1.· 

sjöofficer silårens duglighet och !?unnighet. 

Sjöofficerskårens uppgift är att organisera, leda, samordna och 

stimulera verksamheten inom f lottan och upprätthålla en god sam

verkan med övriga vapenslag och försvarsgrenar. Sjöofficeren mås

te därför äga grundliga kunskaper och goda färdigheter i tjänstens 

olika grenar." 
Och officerens ställning är reglerad genom tjänstereglemente fö r 

krigsmakten Kap. 4. Tjänsteställning. 

Därmed skulle ämnet kunn a vara behandlat och diskussion onödig. 

.Men ämnet kan också fattas på annat :sätt. Det kan avse mera 

än dessa reglementariskt definierade omständigheter. Det kan vid

gas att omfatta inte bara flottan utan sjöofficerens förhållande till 

marinen i sin helhet, till andra försvarsgrenar, totalförsvaret, sam

hället och till hela det oroande världsläget. Ett uttömmande svar 

konuner då nästan att bli en hel livsfilosofi . 

Ämnet kan 1 vaqe fall inte begränsas till ett internt flottproblem . 

Världsläget. 

Man kan dagligen i tidningarna konstatera att föga enighet rå

der ute i världen. Terrorbalans, atomkrig och mer eller mindre all

varliga konfliktsituationer är dagligt bröd som ämnen i press och 

radio. Möjligheterna av begränsade krig och värdet av konventio

nellt försvar eliskuteras världen runt och inte minst här i Sveri~e . 

Officeren kan inte komma ifrån att ta ställning och bilda s1g en 
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uppfattning i dessa frågor. I varje fall för sig själv. Han måste 

skaffa sig en andlig plattform att stå på för att rät t kunna fu llgöra 

sina uppgifter. 
Man kan karakterisera världsläget så, att tre olika sorters krig 

är möjliga: det vetenskapliga eller totala kriget med terror genom 

V- och A-vapen samt kemiska och biologiska stridsmedel ; det be

gränsade militära mer eller mindre konventionella kriget med eller 

utan "taktiska" atomvapen samt det psykologiska eller subversibla 

kriget. 
Det sistnämnda pågå r ständigt. Motståndskraften mot detta sor

tens krig - propaganda och skrämsel - är i högsta grad beroende 

av beredskapen och resurserna att stå emot de andra slagen av krig. 

Det militära försvaret - även med konventionella stridskrafter -

är omistligt för den psykologiska motståndskraften. Å andra siclan 

är en klart demonstrerad vilja till försvar i och för sig av väsentligt 

värde för försvarskraften. Det psykologiska och det militära för

svaret stötta varandra. 
I denna verksamhet måste officeren göra en insats. Han måste 

därför själv skaffa sig en försvarsf ilosof i, kanske något av tro, 

och han måste bidraga med att inge förtroende - att stärka även 

landets psykologiska motståndskraft. 

Samhället 

I förhållande ti ll samhället är sjöofficerares ställning i de flesta 

avseenden densamma som övriga officerares. Den ställningen är inte 

problemf ri . Några bekymmersamma faktorer redovisas i utredning

en "Armens befäl" som orsaker ti ll befälsrekryteringens svårigheter. 

Därvid nämnes bl a fö lj ande: 

"Psykologiska faktorer var ytterst vållande till en del av de rå

dande rekryteringssvårigheterna. En väsentlig orsak till det relativt 

ringa intresset för militäryrket var det spänningsförhållande, som 

existerade mellan civilt och militärt och som und erbyggdes av svens

kens individualistiska inställning. 

Skolan , som hade möjlighete r att åstadkomma en riktig inställning 

hos ungdomen gentemot försvaret, intog ofta en negativ hållning. 

Tryggheten inför framtiden inom militäryrket var osäker genom 

att försvarets omfattning och därmed storleken av dess fast anställ

da befälspersonal i vårt land varit sta rkt beroende av de utrikes-
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och inrikespolitiska sam t statsfinansiella konjunkturväxlingarna. 

De ofta återkommande utredn ingarna hade varit hämmande för 

befäls rekryteringen. 

Vidare hade de i den offentliga debatten tillspetsade förmoda -

dena om de nytillkomna f järrvapnens betydelse, som skulle gör· 

armestrid skrafterna mer eller mindre överf lödiga, utövat en åter

hållande inverkan. 

Direktrekryteringen av studenter hade på sitt sätt påverkats a\ 

den uneler det senaste årtiondet pågående diskussionen om vikten a\ 

att bef~ilskårernas rekrytering demokratiserades." 

Vad ovan citerats torde huvudsakligen alltjämt kunna anses gäl 

lande - även för flottan. Samhället är motsträvigt fö rsvarsvilligt 

Det hyser en ständig misstänksamhet, som bl a resulterar i en strön 

av utredningar och övervakningsåtgärder. 

Dessa förhållanden lär knappast bli bättre under 1960-talet. Dc 

kräver ett utomordentligt tålamod och förmåga till affektfri sakli&· 

argum entation . Och därutöver måste man vara beredd på att oft2 

föga hän syn tages till enligt officerens synpunkt rent sakliga ocL 

tungt vägande argument - såsom nyligen beträffande ÖVK. 

I samhället fortgår clemokratiseringsprocessen. Den har för offi

ceren medfört en ständigt sjunkande relativ standard. Såvitt jag 

kan bedöma har denna utveckling ännu inte nått botten. Detta ä1· 

inte någon särdeles uppmuntrande aspekt, och den är kanske er 

aning för pessimistisk. Det är ju så i dagens "organisations-Sverige" 

at t individens materiella välfärd bevakas och hävelas genom mäktig~: 

personalsammanslutningar - LO, SR, TCO etc. I den kampeP 

har statstjänstemannen små möjligheter till offensiv. Han för e 

försvarss trid för att inte halka för långt efter. 

Officeren har - fastän r~itt motvilligt - tvingats in i denna verk

samhet. Även om " facldöreningsmentalitet" är främmande för mång 

off icerare blir det fortsättningsvis oundgängligt, att officeren in 

tresserar sig för och stöder sin förening. Detta är också en uppgift 

under 1960-talet - om inte annat för att bevara yrkets konkur 

renskraft 
En del nya omständigheter ha inträtt eller förestå: genomföran

det av ATP, tjänstemäns förhandlingsrätt, reglerad arbetstid inom 

försvaret, förläggn ing ombord och i land är allt förhållanden, som 

behöver uppmärksammas och bevakas . 

Det gä ller dock för sjöofficeren att inte gripas och drunkna i des 
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sa ekonomiska detaljer utan att trots a ll påträngande materialism 

alltjämt behålla en viss idealitet. 

Trots alla sådana bekymmersamma faktorer, som ovan redovisats 

är det dock ett faktum att samhället anförtrott stora uppgifter och 

högst betydande ekonomiska resurser åt försvaret. Det är officerens 

uppgift att på bästa sätt motsvara detta fö rtroende och att i sam

hället föra försvarets ta lan. 

Försvarsma!~ten och totalförsvaret 

Dagens försva rsdebatt både här hemma och i utlandet rör sig 

mycket kring begreppet integrering och utsuclclandet av gränserna 

mellan försvarsgrenarna. Mycket har ordats och skrivits härom och 

överdrifter ha skett i argumenteringen både för och emot. sakkun

niga och sansade bedömare form ulera gärna situationen så, att in

tegrering på det strategiska planet är nödvändig, men på det tak

tiska närmast nonsens. Det kan också uttryckas så att i dessa tider 

med alltmer komplicerad materiel och därav fö ljande krav på för

djupade kunskaper och specialisering är det omöj ligt att utbilda en 

officer till att kunna både föra ett infanterikompani i strid och föra 

befäl på en ubåt. Det förkättrade ordet "försvarsgrenstänkande" 

måste åtminstone finnas kvar i ett slags "vapentänkande", annars 

blir det dåligt med de enskilda taktiska enheternas effektivitet. 

För sjöofficeren som under gångna decennier främst och mest 

sysslat med elen egna försvarsgrenens och det egna vapnets för

kovran gäller det att inför 1960-talet ställ a om sig och tränga in 

i såväl det militära försvarets som totalförsvarets problem. Det egna 

vapnets insatser få icke ses som absoluta och oberoende faktorer 

utan som integrerande delar i ett större helt. Motsättningarna mel

lan fö rsvarsgrenarna kunna väl aldrig helt försvinna - och bör det 

inte heller - men de måste bringas till utlösning på annat sätt 

än tidigare. Om försvarsledningskommittens förslag går igenom 

kommer det att från marinens sida krävas en väsentligt ökad in

sats i försvarsstaben. Det blir där som skiljaktiga åsikter och syn

punkter måste brytas mot varandra och bringas ti ll harmonisk sam

verkan. Där kommer också många icke rent militära problem att 

behandlas . 
Med hänsyn till den militära försvarsmakten i sin helhet och 

totalförsvaret krävs av sjöofficeren, att han vidgar sina perspek-
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tiv utöver SJons horisont och tränger in över strandkanten in på 

totalförsvarets problem, vilka måste belysas även ur marina aspek

ter. Om det nu skapas en försvarsstabskår måste sjöofficerare där 

kunna bli fullvärdiga och respekterade medlemmar, som vederhäf

tigt kan klarlägga marinens uppgifter såväl under neutralitet som 

krig. 
Denna uppgi ft kräver stor kunskap och skicklighet i argumenta

tionskonsten samt i högsta grad tålamod och samarbetsviii a. 

M arincn 

E fter dessa spekulationer över sjöofficerens ofrånkomliga upp

gifter utanför marinen komm er jag till ämnets kärnpunkt - sjö

officerens uppgifter och ställning i den egna försvarsgrenen. 

J ag skall bör j a med att försöka klarlägga vad som karakteriserar 

1960-talets flotta till skillnad mot 1940- och 1950-talets. Man 

kan säga att 1960-talets flotta är en övergångsflotta . Men har inte 

motsvarande gällt även tidigare? Under 1940-talet skedde en over

gång från en pansarskepps- till en kryssarflotta och under 1950-

talet har utvecklingen lett fram till en jagarflotta. 1960-talet synes 

komma att leda fram till en flotta med ökad andel av ubåtar, mo

tortorpedbåtar, pansarkanonbåtar, robotar, helikoptrar och kanske 

också luftkuddefarkoster. De egentligen sjögående enheterna bli ubå

tarna; övriga enheter bli alltmer kustbundna, och vad sådana enheter 

beträffar som robotar, helikoptrar och luftkuddefarkoster torde 

skillnaden mellan flottans och kustartilleriets verksamhet bli allt 

mindre. 
Detta torde leda till elen slutsatsen att en ökad integrering mellan 

flottans och KA personal - enkannerligen officerskåren - vore 

både mö j Ii g och önskvärd. En sådan integrering blir en ganska deli

kat affär och kräver stora fonder av ömsesidigt förtroende och 

samarbetsvilja . Det går inte utan uppoffring - från båda håll! 

Att bidraga ti ll denna integrering kommer att bli en viktig upp

gift för sjöofficeren uneler 1960-talet - och när integreringen ge

nomförts kommer hans ställning att ha förändrats. 

Sjöofficerens ställn ing i förhållande till de övriga befälskårerna 

inom flottan, unelerofficerare och unelerbefäl torde också bli en 

aktuell fråga uneler 1960-talet. Uneler det gångna decenniet har detta 

förhållande ingalunda varit friktionsfritt. I anslutning till utredning 

59 

armens befäl har en delvis ganska hetsig debatt förekommit. 

~11 
har en utredning om armens - särskilt infanteriets - befäls-

·udning framlagts och accepterats av 1960 års riksdag. De principer 
01 o l .. . 
som därvid stadfästs torde komma. att . paver <a aven mannen. 

Dessa principer innebär sammanfattnmgsvts 
att befintliga befälskårerna, officerare, underofficerare och under-

befäl bibehållas 
att en klarare fördelning av uppgifterna eftersträvas samt 

att kvalitetskravet sä rskilt för officerare starkt betonas. 
Riksdagens beslut har hälsats med ti ll fredsställelse och ur flottans 

synpunkt väcker de förhoppt~.ing om att ~~ridigheterna .. me:lan be
fälskårerna nu kanske kan bt!aggas och ersattas av samforstand och 

samarbete till båtnad för vapnet. 
En annan fråga som är brännande aktuell är sjöofficerens tek

niska utbildning och förhållandet mellan den tekniske off iceren och 

specialingenjören. Mellan dessa grupper har se_clat: rätt lång t.id .rått 

ett visst motsatsförhållande - vilket emellertid mgalunda forhmd

rat ett o·ott samarbete i det dagliga livet. Men dagens situa.tion är 
b o d 

inte helt ti ll fredsställande. Sedan 1954 arbetar den s k karutre -

ningen som bl a skall klarlägga kårer och stater för marinens 

(flottans) tekniska tjänst. Någon klarhet om varthän kårutredning

ens förslag kommer att leda erhåll es knappast förrän långt in på 

1961, och då väntan redan varit lång skapar detta osäkerhet och i 

viss mån olust. Den tekniske officeren med sin grundliga militära 

erfarenhet och kunnande och samtidigt goda och för ändamålet sär

skilt avpassade tekniska skolning har varit ryggraden i flottans 

vapentekniska utveckling. Genom den kraftiga gallring som äger rum 

såväl under sjökrigsskolan som under högskolan erhålles personer 

med goda kvalifikationer. Genom att officeren är andligen bunden 

till sitt vapen på helt annat sätt än ingenjören blir avgången av 

utbildad personal obetydlig. 
Uneler senare år har emellertid situationen för denna personal 

blivit mera bekymmersam bl a genom att antalet möjliga karriärbe

fattningar starkt beskurits. Det gäller bl a inspektörsbefattningar där 

stabsutbildad personal kommit att utnyttjas i större utsträckning. 

än förr det oä ller varvschefsbefattning·ar som dels tilldelats marin-
' b 

ingenjörkåren, dels nu löpa risk för indragande och det gäller chefs-

befattningar i marinförvaltningen. Den känslan har också insmugit 

sig bland en del tekniska officerare att den tekniska tjänsten salmar 
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stöd h ån ledningen och av många betraktas som mindre betydelsc

full än stabstjiinsten. Man f inner också att elen vapentekniska tjäm 

ten saknar auktoriserad målsman som kan föra dess talan . 

. Aven om denna inställning icke i allo är berättigad synes el en h <L 

resulterat i en försämrad rekrytering till el en tekniska tj ~insten , vi! 

ket kan bli ett allvarligt bekymmer för tjänsten. Det är nämligen 

ofrånkomligt att off iceren li ka väl inom det tekniska området son1 

i övrigt kan, som ovan sagts, "- - - organisera, leda, samorcln;1 

och st imulera verksamheten - - - ". 
Den tekniska utvecklingen går obönh örligt vidare och det torde 

nog stå klart för el en ansvariga marinledningen att officerens tek

niska utbi ldning måste breeldas och kanske också i vissa avseeneleJt 

förd j u pas. Den a llm~inna tekniska utbildningen vid K SS och KSH:-, 

liksom den tekniska off icerens speciell a utbildning ligger i stöp 

sleven. Det är en fråga som blir högst aktuell särskilt när kårut 

redningen lagt fram sitt betänkande. Vad elen tekniske officerens 

utbildning beträffar kan jag här enelast hinna nämna, att mycke t 

pekar mot att den a lltjämt bör hållas tämligen bred el v s off ice · 

ren bör ej och behöver inte bli en fullt utbildad ingenjör. Högs< 

aktuellt är också samordning av tekniska kurser i elen kommande 

gemensamma krigshögskolan. Antalet tekniskt utbildade officerare 

torde också behöva ökas och begreppet teknisk stabsofficer blir mer 

och mer aktuellt inom alla försvarsgrenar. 
Hur hela detta problemkomplex kommer att påverka sjöoffice

rens ställning och uppgifter ä r ännu svårt att sia om. Men det är up

penbart att det behöver uppmärksamt följ as och bevakas, inte bara 

av flottans ledande instanser ufan även av den enskilde officeren . 

Det f inns givetvis ytterligare en hel del förhållanden som kunna 

sägas inverka på eller vara av betydelse för sjöoff icerens ställning 

och uppgifter under det närmaste decenniet. J ag skall i allra största 

korthet beröra några av dem. 
Jag börjar med några ord om behov och tillgång uneler de när

mast kommande åren . För närvarande är sjöofficerskåren 506 be

ställningar. Bland dessa föreligger c :a 35 verkliga vakanser och 3 

f iktiva, som orsakas av att detta antal måst fördelas till uppgifter 

som icke äro inberäknade i staten. Utvecklingen går mot ökande va

kanser dels på grund av otillräcklig rekrytering, dels på grund av 

nya behov t ex i försvarsstaben. Detta torde enelast kunna bemäst

ras genom att officeren mera deciderat användes enelast för kva-
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. · ·acle uppg·ifter medan allt som rimligen kan skötas t ex av 
ltflcet . O.-· . f t 

d -officera re överlämnas ti ll denna kategon. J:ttcersuppg1 erna 
un er 

åste sålunda renodlas. . 
m En annan synpunkt, som är både välbekant och mycket on:~k~:rven 
.. . fficerens ställning som ledare för det moderna svenska valfarels-
at 

0 
o l ·r l · ·el l 

hällets individer. Det krävs numera seelan ats o tg t1 myc <en 

~.~:~het och psykologisk insikt för at t föra befäl. Men detta är som 

;a t intet nytt. Därom preelikas i många skolor uch kurser. Det ar 

in;e att förvänta någon ändring under 1960-ta l~t . Det kommer allt

... m t för överskådlig tid att vara en svår - t bland kanske otack

~:m - men ändå och kanske just därför intressant och lockande 

ift att vara ledare och befälhavare. För detta kommer att 
uppg o • • h k 1 .. 
krävas inte endast kunskaper utan ocksa v J! J a o c ·ara <tar. . 

Därmed är jag inne på utbildn ingsf rågan. De1: allt mer diffe

rentierade och komplicerade materielen och taktiken kommer att 

kräva ökade insatser av off iceren - mera utbil~nin g, mer~ kun

skapsstoff. Mera kunskap måste kanske pressas m .~·edan 1 KS S 

och elen fortsatta utbildningen t ex på VOS kan kt:av~ ytterhg~re 

differentierin o·. För närvarande är det aktuellt att mratta en sar

skild ubåtsjal~tlinje som ny vapentjänst. Det är så riktigt vad som 

står att läsa i FUSOF j 58: 
"Varj e officer måste ständigt underhålla och förbättra si:.1a kun

skaper och färdigheter för att vinna ökad kompetens att ratt kun

na full O'öra sina omfat tande uppgifter." 
'Men °det räcker inte enbart med kunskaper för att bibehålla och 

försvara elen - trots allt - respekterade och aktade ställning som 

of.ficeren har - och måste ha - både i sin tj änst och i samhället . 

Det krävs dessutom något som skulle kunna kallas fostran och ka

raktär. Vi här i Sverige är inte mycket fö r att ta stora eller hög

tidliga ord i vår n~un , eller bringa dem i tryck Man f in~e r. där

för inte mycket om detta ämne i föreskrifter eller anvtsnmgar. 

Det enda jag hittat stå r i SRKcl: 17 och är formulera t så: 

"l. 'Marinens personal skall fostras för krigets värv. 

2. U tbildningen vid sjökrigsskolan skall bibringa kadetterna .elen 

militära fostran och samhällsanda samt befrämja de psyktska 

och fys iska egenskape r, som gör dem lämpade att som officerare 

(vederlikar) leda unelerlydande personal i såväl krig som fred ." 
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Som jämförelse skall här citeras vad som i mars 1960 fastställ ts 

att gälla för den amerikanska flottan. Det citeras på originalspråk : 

. "To develop_ midshipmen mora lly, mentally and physically and tn 

1mbue them w1th the highest ideals of duty, honor, and loyalty in 

order to provide graduates who are declicated to a career of N a val 

Service and have potential for future development in mind and 

character to assume th e highest responsibi lities of command citizen-

ship and government. " ' 

Man menar kanske ungefär samma sak med den svenska versionen 

men den låter betänkligt mycket tamare. Det skulle behövas mer;: 

"sting" både i formuleringen och innehållet i det som skall karak

terisera sjöofficeren. I varje fall kommer något sådant att även un 

der 1960-talet vara aktuellt och behövligt för att sjöofficeren ska ll 

kunna hävda sin ställning och fullgöra sina viktiga och krävand( 

uppgifter. 
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~änn iskans motståndskraft i vatten 

Av kapten RUNO BECKMAN 

Uneler sista året har i utländsk litteratur uppgifter om männi

skans uthållighet i vatten under olika betingelser börjat synas. Då 

en sammanfattande uppsats på svenska saknas har fö ljande samman

ställning synts påkallad. 
N ormalt skyddar sig människan från att nedkylas med kläder eller 

genom åtgärder, vilka av hävd hindrar henne från att skadas av 

kylan. Kriget eller annan olycka kan däremot tvinga individen in i 

situationer, där dessa åtgärder icke hjälper och där nedkylnings

risken därför blir stor. 
Skaclor på kroppen erhålles mycket fortare om elen är omgiven av 

vatten i stället för luft av samma temperatur. Vattnet har nämligen 

högre spec värmevärde än luft och har sålunda även bättre förmåga 

att leda värme. Man räknar med att vatten kyler c :a 23 ggr mer 

än luft. 
Kroppens temperatur sänkes därför snabbt i vatten. Det luftlager 

som normalt bildas mellan hud och kläder hindrar kylan att tränga 

in till kroppen. I vattnet upphör däremot nästan helt denna vär

mande egenskap sedan kläderna blivit blöta. 

Vattentemperaturen har naturligtvis stort inflytande på elen tid 

man kan överleva. I 30° C kommer man att efter någon tid huttra 

av köld . I c :a 20° vatten är livslängden redan starkt beskuren. Vid 

kallare vatten går det snabbt fortare att komma till elen tidpunkt 

när chockliknande tillstånd (trauma) inträder. 

Motståndskraften mot nedkylning är dock mycket inclivicluell. Man 

minns kanske från vattenpolomatcher när en spelare varm och 

spänstig 1-cunde ta sig upp från vattnet, medan en annan blå och 

huttrande nästan fick lov att tagas om hand av läkare efter matchen. 

Psykisk och fysisk kondition spelar stor roll. 

För att förstå människans reaktioner mot nedkylning (hypoter

mi) kommer här nedan kroppens skyeldsmekanism att skisseras. 

Om kroppen under längre tid uts~i ttes för avkylning kommer de 

blodkärl, vilka ge musklerna näring att sammandragas. Detta med

för att syretillförseln blir sämre och lokal syrebrist ( anoxia) upp-
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kommer. Denna syrebrist i musklerna åstadkommer omedelbart en 
rubbning i värmeproduktionen. Mjölksockret omvandlas icke heller 
till glycogen som förut. Levern som normalt serverar denna vara 
får inte ut ti llräckligt till musklerna genom de sammandragna blod
kärlen. Kroppen, som annars har en så fin mekanism för värmehåll
ning, blir utsatt för samverkande attentat mot dess liv. När värme
tillförseln på detta sätt nedbringas är det bara en tidsfråga när dö 
den inträder. I vatten av omkring ± 2° temperatur uppträder en 
trauma lik elen van liga chocken efter c :a 7-lS minuter. För att be· 
lysa problemet med drunkningshypotermi kommer här nedan någr;1 
uppgifter efter dr Rashers undersökningar i Dachaulägret att åter 
g tvas. 

Man g j ord e nedsänkningar a v människor (c :a SO personer i var 
je försök) i + 2° C till + 10° C 'vatten och undersökte symptom 
och möjligheter till upplivning av dessa försöksoffer. De flesta kän
de lokala smärtor de första S- 10 minuterna, vilka därefter fö r 
svann . Andningen nedgicl..:: så småningom till 24 andetag per min. 
Försöksobjektet var först blekt senare blått ( cyanotic). Pulsen var 
c :a 120 slag per min för att sedan kroppstemperaturen passerat 3S 0 

bli c :a SO. Bjärtstörningar började vid 30°, kroppstemperatur och 
hjärtstillastående följde därpå vid omkring 2S 0

. 

Det tog 70- 90 minuter för kroppstemperaturen att sjunka till 
30° C. Den fortsatte c :a 20 minuter efter det att kroppen upphöjts 
ur vattnet. Döden inträdde normalt vid omkring 2S 0 kroppstempe
ratur, i det här fallet efter 53-106 minuter. Jmf kurva (bild l). Om 
hals och nacke nedsänktes ökades avkylningen mycket. Bäst uppliva
des individerna vid c :a + S0° C temperatur. Man lyckades även få 
igång ett stillastående hjärta i tre fall med S0° varmt vattenbad. 

För att rädda överlevande vid en sjökatastrof rekommenderar 
amerikanska flottan S0° varmbad. Om sådant icke kan ges till alla 
är vanna duschar eller bastu att föredraga . Kroppstemperaturen bör 
uppföljas under upptiningen. Inga kemikalier eller alkohol bör ges, 
däremot ren syrgas. Plasma bör ges för att häva chocken, men måste 
då doseras efter chockens omfattning. USN uppmanar slutligen 
sina läkare att noga följa upp fallen så att mer erfarenhet av me
toderna för behandling kan erhållas. 

Dr Molnar och Alexander beräknade efter Dachauprotokollen, 
att SO % Överlevde l timma i 4°,4 C vatten och 7S Ofo 7S min i 
vatten av 6°, l temp. Resultaten av US N a vy Coast Guard räddning-

Kroppstemperatur 

T~ oc.. 

H ud temperatur 

- 3o 

9.0 

15 
0 '2,.0 ~O f,O BO jOO j'l.O l~ O 160 ISO ~0"0 ,.,...... ; ,_ 

Bild I . 

Vattentemperatur + 5° Försök med 5 fångar (Alexander 1945). 
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ar av förlista från fartyg och flygplan uneler VK2 visas i en kurva 
(Bild 2) . Enelast de värden är medtagna där tid i vatten och vatten
temperaturen är kända. N ed sänkningen i vattnet har i dessa fall skett 
till. halsen. Ingen hänsyn har dock tagits till klädseln . 

Punkterna ange räddning a v minst en man. Ovanför kurvar: är 
alla döda. Då vattentemperaturen överstiger 20° C är det tyd!Jgen 
relativt ofarliot att vistas i vattnet. Andra källor anger att man i 
allmänh et i O~ lever kortare tid än 30 min. Uneler VK2 överlevde 
blott en av tio personer, som under en halv timme vistats i isigt 
saltvatten. - Dr Millarcl anger 19S7. att de flesta dör efter mindre 
än en timma i vatten a v 0° temp. 

Kroppens värmehållning 

5 

Värmeförlusten vid + 30° vatten ar c :a 60 caljm2 / timme, 
Värmeförlu sten vid + 1 S0 vatten är c :a 250 calj m2 / timme. 
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Bild 2. 

Efter Molnar (r946). 

Värmeproduktionen rör sig- om 220~250 calj m2/tim. Dr Glase t· 
beräknade 1950, att en människa med c :a 2 m2 yta i vatten av 3° C 
och vie! en kroppstemperatur av 37° med 80 kgs vikt och värm e
värde 0,83 för lorar c :a 10 caljmin. M.ecl kroppens egen värm · 
(80X0.83X37) = 2480 ca l svarar detta mot ett temp.fa ll av 9° C i 
timmen. Man har här icke r~iknat med kroppens egen v~irmea l strinf_. 
Denna stiger i börj an av nedkylningen men minskas kraftigt nä r· 
kroppstemperaturen unelerstiger 34°~35° Vid låga kroppstempera· 
turer synes viirmealstringen vara försumbar vid överslagsberäk 
nmgar. 

Hur slwll man då s/tydda St!J i 7•attncl) 

M an ha r g j ort försök me el ett antal personer vattentitt el r ä kl i 
4° vatten och cbrvicl erhållit följande intressanta resultat. 

Efter c :a 30 1i1in har hudtemperaturen i bänderna fall it t ill c :.1 
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10° Fingerspetsarna har då c :a 5° C temperatur. Smärtan i fing
rarna var då så stor att försökspe rsonerna icke kunde använda dem 
längre. Temperaturen i händerna sjönk lika hastigt oberoende av 
om de var ovan eller uneler vattnet. Om händerna var täckta av 
varma vantar hölls temperaturen vid c :a 20° efter c :a 30 minuter. 
Fötterna hade icke nått smärtgränsen som för dem normalt ligger 
vid + 15° till 17° C 

Svenska prov visar, att man kan klara sig i nollgradigt vatten 
flera timmar med goda vanta r och tät dräkt förutsatt att man 
kan hå lla sig i rörelse. 

Avkylningen av bänderna tycks icke stå i något direkt samband 
med isolationsmaterielens kvalitet i dräkten i övrigt , men det syns 
som om handtemperaturen är av avgörande betydelse för elen nöd
ställde 

US Air F or c e har en dräkt kallad typ R -l och R - lA, som anges 
kunna förhindra hypotermi i mycket kallt vatten i upp till 2 tim
mar . Den skall helst tagas på före , men det anges, att detta kan 
ske även efter det man kommit i vattnet, jmf varmt omslag. Det 
är dock tveksamt om elen gör tillräcklig nyi.ta om elen blir helt vat
tenfylld. Man har också utfört försök i Tyskland och i USA mecl 
porösa materia l. som samtidigt som cle suger upp vatten sv;i ller 
och ger isolering mot vatlenkylan. 

De tyska proven. som gjordes uneler kriget. var icke helt posit iva , 
men cl e amerikanska verkar lovande. Den fortsatta utvecklingen på 
detta område bör kanske snart ge ett svar pil hur man bäst bör 
skydela sig mot kallt vatten. 

F n an väneles inom vissa N a to länders flyg en vattenb t dräkt , 
som i komb ination mecl livbåt anses ge ett skydel i 3~4 timmar i 
0-gracligt vatten och i 4-gradigt kanske elen dubbla tiden. Härige
nom ökas avseviirt möjligheterna till bärgning och räddning av nöd
ställda . 

Vid flottan användes f n en engelsk gummidräkt vid uprJstianino· 
f o . • b b 
ran SJ unk en u-båt (Htld 3 a och b) . Denna dräkt blåses upp som en 

"mich elinegubbe". Luften ~ir en utmärkt isolator och ger även god 
flytbarhet åt dräkten. Någon modifierad typ av denna dräkt vore 
kansk e det bästa skydde t för utsatt personal. Varma vantar använ
des till denna dräkt. 

Om man lyckas ta sig upp i livbåten (Lh l ) kommer denna att 
Vara vattenfy lld. j \ ven vid små rörelser kan vatten in triinga i båten. 



68 

Bild 3 a. 

Isolation en mot vattnet genom gumm idu rken i botten ä r myd:< , 

dålig. Dessa faktorer kommer att inn ebära att nedkylningen for -

s~i t ter ä ven efter det att ma n lyckats ta sig upp i båten. Det ;, r 

dock viktigt, att .komma i denna så snart som möjligt och att seda·1 

komma i lä under livbåtstältet. 

O m luftens kylande egenskaper kan siigas, att människan tål c 1 

hel del om hon skyddar sig med kbder eller kommer i lä för vi1 -

den. Nedanstående tabell anger viircl en för när lokal förfrysni ns 

av huden kommer att ske. 

T C III t Vindstyr/w 

40 c 20 m js vind 
go c 10m/ s v ind 

14° c 5 m j s vind 

34° c m/ s vin el 

Tyska kiillor anger. att miinniskor utan skyeldande kbder öve <

levt 14 timmar i -6° luit. sedan dc efteråt behandlats i värman< e 

bad. Troligen bar vindsti ll a varit rådande. Lokala köldskador h;t r 

<lock uppkommit. 
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Bild b. 

M cd e/värde av ytvaltcntcmj1craturen vid svenska fyrsl<cj>j> i ÖsfCJ'sjön 

och /Jottnislw viken salJ/t 11å!Jnl dans/w och cngclslw v ärden. 

~ c: '"' ~ 

..n '"' '"' "' "' 
M n. ....., >r.. :;;;; -< s 

c: M Q, w > u 
;:l ;:l '-' o " ;:l ....., < O) 6 z o ....., U) 

Sydostbrotren 2,1 - - - 8,+ 14,1 I 5 A I I,9 7>7 4,8 3.•2 

Finngrunder I,6 o,S o,6 1,) 7>3 I 3,8 q,6 T 2,1 S,o 5' l J,O 

Grund ka ll en l ,5 0,7 0,4 I ,r 

Sv. Björn 2,4 1,2 I ,r I,7 

Oland srev } ,2 2,I 1,7 2,7 

8,o I4,J 1 5>9 12,8 8,7 5, 8 3>4 

8,9 J4,7 I 5,8 l 3, l 9,0 6,6 4>3 

I O ,J q,6 I 5,4 13,2 9,8 7>3 5 'l 

Falsterborev 2,9 J ,8 2 ,0 3·7 
La e se nord 2,6 - 1,4 -T,) 4 

Atlanten 7,8 7>5 7>5 8,o 

12.,4 I 5,8 16,5 J4,7 I 1,7 8,4 
5' l l 

q r6,2 I ),O I .!J ,2 I I ,8 6,5 5,2 

lO l I ,5 1 l,) l I ,J lO 9 8 

(nord England ) -------------- -- -

Va ttentemperaturen i svens/w farvatten 

Stuclera r man vattentemperatu rerna i våra ang-ränsande farvatten 

finner man, att vattentemperaturen understiger 4° ,3 uneler mer än 

l 
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halva året nord Stockh olm s latitud. Söde1· härom ii r det kallare iin 

-1--g ra cligt unel er mer ii n 4 månad er. Jmf ovans tående tabell. 

En räddning av personalen vid landning i vatten efter fa ll s kiirm ~ 

utsprång an ses såsom snabb, när den kan ske e fte r c :a 45 minu!e1. 

( rJaveri utanför V isby 1960 ) . lVI an kan kanske räkna med en ti m 

ma som medeltid för bärgning, nä r lokali se ri ng och insats kan ske 

snabbt och i medelta l c :a 3 timmar i andra fall. Det synes dä rfi i · 

som om man sku11 e vara tvungen utru sta utsatt personal så, a l 

elen Överlever minst 3 timmar i valten kallare iin 4 ° 

Livbåte n ä r en god hj ä lp. men ha r som tidigare framhå lli ts mycke 

begrän sad förmåga a!.t hå 11 a elen nöclställcle torr och varm. D et ii 

också mycket som ska ll fungera innan man kommer upp i bå te n 

Fall skiirmen ska ll bort. flyt västen blåsas upp, man ska ll hitta siad 

elen till bå ten . blåsa upp denna och slutligen la sig upp i el en valten 

fyllda båten. Jmf fotose rie (R il cl 4 ). 

Det finn s inte mycken statistik att ti ll g[t i hithörand e friigo r, men 

några uppg ifter kan ge ledning. 

Tabell en ned an anger elen tid man kan vara uncln vatten ulan al 

omkomm <J. (Ka rpov ich 1953) . 

Tid (min) 
l 

Räddade 
l 

Döda 
l 

Procent 

l räddade Totalt 

I-5 234 I} 95 247 

6-ro 89 21 8 1 11 0 

1 1-15 q 12 54 26 

n1cr ~i n 1 5 + 1 6 2 0 2 0 

-

Av sjö folk, som räclclades. fann McCane 1956 att av 27.000 för 

olyc kade engelska sjömiin fdm 4-+8 fa rtyg uneler t icl en 1940- 44 om 

kom 32 /r, va rav 26 O/o i vattnet och 8 Dfo i räclcln ingsfa rkostcr 

25 Ofo varav i skeppshå lar 20 % och på flottar 40 D/ o. 

l tempere rat vatten (över 21 ° ) anges att en man överlev t 70 dygn 

i r iiclclningsbåt och att en ubå tsman simmat 35 timm a r, innan ha1 

nått land (Java). 

E nligt dessa b ill skrifter synes det dock som om det i kallt vattc1 

kull e vara en fråga om t imma r innan hypotermi in tJ·iicler även on• 

man någo rlunda helskinn ad kommit i båten. 

l 
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Bild +· 

Dr J Dossing anger i sitt verk (1960) , att han bedöm er att hypo

termi inträd er efte r c :a 2 timmar även om mall lycka ts ta sig upp 

i en enm anslivbåt vicl vattentemperaturer und er + 5°. D et syns där-
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för som om en slags vattentät dräkt borde användas uneler elen tid 

då vattnet är kallt, d v s 4 :de t o m 2 :a kvartalet. 

Försök med vattentäta dräkter ha utförts i Sverige. Sålunda har 

prov g jorts med bl a en engelsk flytclriikt. e f ig 3. De ha eft er vi ss 

a11passn ing till svensk utru stning visat sig använ dba ra. De bli ty

varr skrymmande men denna olägenh et måste kanske tagas med de 

stora fördelar som vinnes ur säkerhetssynpunkt. 

E n liknande dräkt som ovan nämnts användes f n av svensl\:a 

marinens heliJ,opterpersonal vid fl ygning över hav. 
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Med HMS Snapphanen till Guatemala 

Av fänriken i flottans reserv ESKIL LUNDBERG 

De fl esta läsare drar stg säkert till minnes svenska min sveparen 

Snapphanens för säljning till elen centralamerikan ska republiken Gua

tema la för något år sedan . De l 8 svenskar, som förd e fartyget över 

Atlanten och seelan verkade därborta, har nu , eft er kontrakttidens 

utgång, åte rvänt till Sverige. J ag skall hä r ge en åte rblick på en 

intressant och trevlig tid i el en guatemaltekiska ma rinens tjänst. 

Snapphan en hade legat upplagd seelan krigsslutet och var i dåligt 

skick, då elen nymönst racle besättningen första gången såg henne. 

En hektisk tid fö restod med ombyggnad och utrustning vid Stock

holm s örlogsvarv. Härvid efter strävades framför all t att höja sta

biliteten, som på denna fartygstyp visat sig mindre god. En för ·· 

bättring åstad koms dels genom att ersätta den gamla , höga mast

konstruktionen med en låg, modern sådan, dels genom att skära 

bort och helt slopa toppbryggan . Inredningen fick en rejäl översyn 

och luftkonditionering install erades F artyget försågs med skölda r 

till 7,5 cm kanonerna, skorstenen ga vs ett strömlinj eformat skal och 

i övergången mellan backeläck och huvuddäck påsvetsades snett s kur

na sidoplåtar. Däcket för sågs med g rön plastmassa, och a11 a an-ange

mang för minsvepning togs iland. l maskin utfördes reparations- och 

översynsarbetena av fartygets egen pe rsonal. För att täcka det ökade 

behovet av elekt risk ström insta11 erades en ny dieselgenerator. 

Några uni fo rmsbestämm elser hade den n ~istan nybildade marinen 

inte. I samråd med en mi li tä rekiperingsfirma åstadkoms en v~ilkom

ponerad beklädnacl sutrustning . J\ilössmörket t ex var utformat med 

elen t ra el i tionella lagerkransen i guld , ett anka re i si l v er och sit tande 

på detta en fä rgglad fågel, quetzalen. Denna ä r en art av papegoj

släktet, som inte kan leva i fångenskap och finns därför med även 

på landets flagga som en symbol fö r fr ihet. 

I mitten av jun i 1959 Övertogs fa rtyget av beställa rna. E n gua

temalatek isk fänrik och sju kaeletter - tidigare i armen - hade 

då anlänt t ill Stockholm för a tt komplette ra den svenska besätt

ningen. V id en ceremon i, där Guatemala representerades a v presi

dentens dotter, erhöll fartyget namnet .T ose Fransisco Barrundia 

efter en av landets avlidna generaler. Namnfrågan hade faktiskt 



Bild r. 

Mins vcf'arc typ Jägaren. 

var i!. orsak till en inrikespoliti sk tvist. Den nye marin chefen haclc 

ej ve l<'l t acceptera en genera ls namn på landets första krigsfa rtyg. 

Vår önskan var att, inn an orkansäsongens början i august i, v ia 

Kana ri eöarna nå V~istindien . Turbinmaskin eri et med dess höga ol

jeförbrukning ti ll ä t emellertid inte en atlantkrossning utan bunkring 

på vägen. Trots att två extra br~i nnolj etankar, va relera rymmande 

nio ton, insta ll erats hade fartyget endast en aktionsradi e av 800 sjö

mil med bibehållen säkerh etsmarginal. Många alternat iva lösningar 

till Överfartsproblemet diskuterades, bl a unelersöktes möjligheterna 

a tt an lita bogserbåt ell er att bun kra f rån plastko r v, bogserad av oss 

själva. Den ekonomiska frågan tv ingade oss dock att acceptera ett 

guatemalteki skt fö rslag a tt ett u ta v deras hand elsfartyg sku lle es· 

kortera oss. Detta väntades ti ll Europa förs t om två må nader, vi lket 

innebar, att Överfarten skul le bli förlagd ti ll en ogynnsam väder
leksperiod. 

l)et politi ska läget i Lat in-Ameri ka var vid denna tidpunkt oro · 

ligt. l-ö r att inte riskera ett eventuell t. ingripande mot fartygsa f

iii ren f rån svensk sid a . gavs omedelbar avgångsorcle r. Så sn;Ft pro · 

vianteringen skett. l ~imnade vi Stockholm . IJc två månadernas vän

tetid skull e vi till bringa på kont in enten, men med unelantag av de 

två första hamna rn a visste vi varken var eller hur. Guatemala ä r 

di plomatiskt dåligt representerat i Europa. Det lämp ligaste hade 

därför vari t a tt företaga resan under handelsf lagg - betalande 

fa rtyg - vilket !.yvärr inte liit sig gö ra. L iksom de f lesta krigs

fa rtyg uppfyl ld e I F. 15. inte de internationell a bes tämmelserna för 

sådana fartyg. V i fick så lund a nöja oss med en fö rsäkran f rån an-
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Bi ld 2. 

Snapphanen efter ombyggnaden. 

svarigt guatemaltekiskt håll , att v i var vi1ntade och vä lkomna t ill 

de länder, vi måste angöra uneler resan. 

1 Köpenhamn g jorde vi vårt första örlogsbesök och konkurrerade 

där allvarligt med en amerikansk jagare om danskarnas gunst . Efter 

tre dagar avgick vi t.ill Kiel för att inträffa där elen 21 juni. På 

väg dit passerades vi av Hilf S Småland och f lera utländska örlogs· 

män . N å got var i görningen, men vad? Vår ankomstdag sk u Ile oss 

ovetande komma att sammanfalla med invign ingen av "Kieler 

vVoche". en år lig festligh et. varunder staelen gästas av ett stort 

antal utländska krigsfartyg. Lika ovetande som vi va r om cle före 

stående händelserna i K iel, lika ovetande visade sig tyska rna va ra 

infö r vårt besök. Vi lyckades smyga oss fö rbi strandbatterierna och 

nästan förtö ja vid Tirpitzkajen, innan vi obse rverades frå n basen 

och i all ha st erhöll förbinde lseofficer. Man kan täm ligen btt före

ställ a sig tyskarnas enorma förvån ing inför det lilla krigsfartyget 

med clel1 fullsbncligt okända flaggen . Efter el en bravaden kallades vi 

"Trojanska kryssaren" i tysk press. 

Då Kielveckan var ti ll ii.nda fic k vi erbjudande att kvarligga i 

marinbasen ti lls handelsfar!.yget an lände. vi lket vi tacksamt accepte

rade. A v denna orsak kom vi att tillbringa en och en halv månad i 

ett sommarfagert Kie l. V i behanellades ytte rst viii och had e nästan 

en kiinsla av att till höra "B undesmarine". 
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Bild 3· 

Den "Trojanska Kryssaren". 

Gran Lempira, så hette vå rt eskortfartyg, var nu på vag over 

Atlanten._ Fler~ . telegram hade utväxlats för att faststä lla det lämp

hgaste satt_et tor overfarten. Bogsering ansågs bäst, ty handelsfar

tygets OlJetorbruknmg var endast 6 ton per dygn vid 12 knops fart. 

medan I F. B:~ va.r 17 ton vid samma fart. Ur säkerh etssynpunk t 

var det dock nodvandtgt att som ett andra alternativ även kunn a 

~)u_t:_kra till sjöss Uneler Kielticlen hade vi ett ypperligt tillfälle att 

mtorskqffa och klargöra elen nödväneliga materielen. 

I början av augusti avgick vi ti ll Bremen för att sammanträffa 

med Gran Lempi1·a, som väntades elit inom några dagar. I Kiel

kanal:n i_nträffacle emellertid en episod, som var nära att sätta stopp 

tor var tortsatta resa . Efter bunkring i Brunsbi.ittel var vi , i tjocka 

och med sakta fart , på väg Över till vår styrbordssida i kanalen. 

Utan att ~1 a blivit . förvarnad e av vare sig radar (nästan obrukbar) 

eller lJ udstgnaler stktad es plötsligt ett väldigt skrov förut. Avståndet 

va r o mycket_ l~ort och n~gon order till roder ell er maskin hann aldrig 

u:ga. Det tra;11manclc ~artyget en 6 000-tonnare i ballast, passerade 

:<u:. brygga pa en armlangels avstånd. Personalen där befann sig då 

1 JamnhoJd med mönj ebältet på det andra fartyget. Kurserna var 

eme ll ertid något divergerande och dess bog törnade mot vår akter . 
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Bild 4· 

Fä rdvägen. 

Beroende på att an fa ll sv inkeln var mycket liten, inskränkte sig ska

dorna till en l ~itt intryckning och lite avskrapad färg på vårt fartyg. 

Vid tillfället ass isterades vi av tysk lots . 

Gran Lcmp·ira och ett systerfartyg, Quctzaltenango, är statsägda 

och utgör Guatemalas hela handelsf lotta. Fartygen adm inistreras och 

bemannas av tyskar. Avs ikten var att marinens personal sena re, efter 

hand som elen utbildades, skulle tjänstgöra även på dessa fartyg . 

Gran Lempira skulle eft er lossning i Bremen intaga ny last i 

England och på kontinenten. Under ticlen skulle vi för egen maskin 

ta oss ner till Lissabon , där vi senare skulle sammant räffa igen. 

För att ytterligare höja stabiliteten placerades kanonerna på Gran 

L empiras däck. 
E fter Bremen angjordes Antwerpen, vilket var ett guatemalte

kiskt önskemål. Landet representerades nämligen av en ambassadör 

i Belgien. Brest anlöptes enelast uneler några timmar för bunkring. 
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Bild 5· 

Under el en t id iga re delen av resan hade Yl m te haft något till

fä ll e at t få pröva I F. B :s sjöviirdighet. l\ i sea ya tycktes emellertid 

vil _ja ändra på detta förhå llande. Då v i runelat Kap Ushant möttes 

vi av en sydvästlig kuling. Fartyget stampade s ig elegant fram över 

ett skumfräsand e bav un eler en blygrå himmel. Trots att I. ]-7_ R. 

ii r ovanligt sma l i fö rh å ll ancl e ti ll längden. uppförde hon sig som 

en trå la re i de långa at lantsjöarna. Unel er dessa daga r tog hon 

ytterst lite vatten på däck och visade sig ha fått en utomordentlig 

stab ilitet. Vinelen vr ed sig till SO och när Kap F inisterre passerats, 

hade vi bara dyningar kvar. som ett minne av ett rar h ii rligt salta da

gar. Vt1 r avs ikt had e varit at t angöra V igo för bunkring, men viic:re! 

var nu så bra, att vi fortsatte direkt till Lissabon. 

i \ ven i Portuga l var vi marinens giister. Vi blev dock ej lika 

gästfritt hebancl la cl e här som vid besöket i Kiel. lVI en vad spe lade 

det för roll i denna härliga stad, som i Övrigt tar emot en SJOman 

m ed öppen fa mn. Sä rskil t gua tema ltekerna. som had e varit ganska 

g röna i ans iktet cl e senaste dagarna, uppskattade besöket. 
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Bild 6. 

Ffte r fem Jj uvlio a da o-a r var det åte r tid att sticka till sjöss f?r 

att ~sammantriiffa ~l ed Gran J. cmpira. För att ha maten elen mtaklt 

K · ·· · Mo apassao·en - " IC, ti ll elen verkliga etappen - ana ri eoatna - n .. b . ~ .. 

vi för egen maskin. Hav et låg spegelblankt och solen borJa_de bt a n-

. .o a ll var Tre cl y<xns härli g resa m ed ett vader, som v t a ll a _hop-
na pet · b .' l . 1 1 g·o·er 

acles skull e fortsätta ef ter Las Palmas. l cenna stac, :om __ 1 -~o 

Ppå elen stö rre a v öa rna i ögruppen, kompletterade v t __ vara fo11a:l 

tiii bri stningsgransen och 1111 amtac e va e1 J t , .. · 1 ·· · l .. d ·-) ·og·noser to r el en na t-

maste t iden. 
Och atlantboe·seringen kunde börj a. U tsikterna var gynnsamm a u 

) -o 111ete t· och bestod a v två wi relängeler Kabelns tota la bngd var -J 
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med 4"- och en nylontross med 5" diameter. Kopp lingen skedde 
strax utanför hamninloppet och gick relativt bra. En kraftig dyning 
och el en tunga klumpiga materielen försvårade arbetet på J. F. B: s 
lilla back. U neler utlöpanclet fastnade de stora kauserna och hotade 
ta med sig både räcke och gösstake. Gran L empira gick med sakta 
fart uneler kopplingen och innan vi f ick kontakt per morse med 
henne, bogserades vi faktiskt en god bit i gösstaken. 

Klockan 2030, då jag hade vakt på bryggan , hördes en svag knall 
och ett plask. Kabeln hade sprungit av och till råga på all t strax 
intill Gran Lem.piras akter. Detta innebar, at t hela längelen hängde 
ner i havet från vår stäv. Med ankardäverten som enda och otill
räcld igt hj ä lpmedel tog det oss fem timmar, innan kabeln åter va r 
uppskjuten på backen. 

U neler detta arbete hade maskinpersonalen lossat propellerlåsningen 
och tagit upp ånga. Vi skulle gå för egen maskin uneler natten och 
göra om försöket i gryningen. Vår korta erfarenhet av bogsering 
hade visat, att 250 meters längel var otillräckligt fö r att undvika 
ryck. V id det förnyade försöket påföljande dag kopplade vi därför 
båda våra ankarkättingar till elen tidigare längelen och erhöll på detta 
sätt ett bogseringsavstånd på nästan 400 meter. För att el en här 
gången undvika att något skull e trassla in sig, hade vi najat fast 
wiren och nylontrossen runt bogarna. På en given signal kapades 
fastsättningarna ombord och vi var åter klara att sätta kurs väst . 

P å t red j e dagen skrotade sig vinelen till syd och ökade i styrka. 
E n förändring av detta slag på dessa passadvindens latituder , är ett 
oroväckande tecken. Påföljande dag hade vindstyrkan ökat ytter
ligare och med sjön på siclan började vi rulla kraftigt i elen tillta
gande sjöhävningen. Våra farhågor fö r att vi befann oss inom ett 
orkanområde besannades, när vi på eftermiddagen per radio erhöll 
varning för orkanen "F lora" . Dess läge angavs ti ll en position 150 
sjömil sydväst om vår egen. A tt vind styrkan enelast uppgick ti ll 5 a 
6 B på detta relat iv t korta avstånd berodde på, att det var en or 
kanunge vi hade fram fö 1· oss. Orsak att vidtaga någon säkerhetsåt
gä rd fanns inte, ty oviicl ret skulle med nästan hundraprocentig sä
kerhet fortsätta på en västlig ell er nordvästlig kurs med en fart av 
minst 10 knop, som borde accelerera till det clubbia uneler de när
maste dygnen. V åra teorier besannades och vi slapp unelan med lite 
besvärlig ru llning. Bogserkabeln höll och lägsta loggade fart uneler 
dessa dagar var 4 knop . Naturligtvis hade situationen kunnat bli lui-
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Bild 7· 
Kurs väst i Atlanten. 

tisk om låotrycket bildats i någon akterlig bäring ell~r 0111 "~lor.a",. 
b o 1 · ·· f f 1 - 1 ändrat s m brdnktnmg som någon enstaka gang ..:an mtra a, 1~c .e _ _ · . _ 

för att o-öra en bukt på sin egen kurshnJ e. En .orl,~n av o den se 
b p . · ·· c1 f - naoTa ar seelan nare typen blev tyska skolskeppet amtrs o e or b < 

på samma lati tuder. . . o • _ • 1 ···el-De dagar, som nu foljde , markerar enltgt mm astkt 1 esans 10] 

I
)unk t. I en bekväm däcksstol med en bra bok och ett gott glas öl 

l 1 l d len i zenit boo·serades man fram över ett spegelb an .;t nv me so b 

och svalkad av en lätt passacl. .. . 
Vår avsikt hade från bör jan varit att efter ~ngonng av . Mona-

g-å ~tterse1ende distans för egen maskm. Emell erttd log-passagen < c · b ·· 1· . 1 g·n 
1 · 0··ver 9 l·nop och sparade 10 ton rannoJa pet cy. , gac e v t nu ' . 1 · " ·· varför vi beslöt fortsätt a med kurs, "håll på Gran ~emptra , aven 

över Karibiska havet. 
1 Ett dygns gång från Guatemala kopplades bogsertross; n loss oc 1 

l · · t . a "p,11·1·acles ut" För att satta kanonerna pa plats och mas G ntS et n L • · • H .. 
få tillfäll e att överl1ala utsidorna ankrade vi i en skydelad v1k. - ar 

6 
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Bild 8. 
A nkomstlunchen. 

fick, vi också besök a v landets marinchef - en tidigare överste i 
a_rme~1 -:-- som var el en förste att hälsa oss "bien venido a Guatemala" . 
Samtlchgt erhöll vi ett program för elen officiella ankomstdagen . 

Det va r en stor dag för gamla S1wpphanen, när vi på förmid

dagen den 24 september, eft er en resa på 7 200 sjömil, löpte in på 

Santo Tl: om~-bukten, saluterade av guatemaltekiska kustbatteri er. 

\ får destma~10nsort, den lilla hamnstaelen Matias de Galvez ligger 

langst mne 1.bukten .. Fcir att göra ett så pampigt intryck som möj

li g~, avga v v1 salu t fo r landet och presidenten på ett avstånd från 

kaJen av endast 300- 400 meter. Sto ra människomassor hade sam

lats och under fö rtöjningen spelade en militärmusikkår national

h~mnen. E n talartribun had e byggts upp på kajen och presidenten 

lllilllstrar och högre mi litärer betonade där unele r de närmaste tim ~ 
marna, med sa111~ sydländsk glöd, dagens stora betyde lse för repub
liken. Land ets forsta dam , senora Yd igoras Fuentes, krossade el en 
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traditi onella champagnef laskan mot I F. B : s s hi v. En kardinal 

bestänk te fartyget med vigvatten. På eftermiddagen var vi invitera

de till en supc för 200 person er i ett jättestort hamnmagasin, som 

iordningsstä ll ts och kl ~itt s med palmbl ad för ändamålet. 
Guatemaltekerna kall a själva sitt land: "El pais de eterna pr i

mave ra", landet med den eviga våren. D etta är dock en sanning med 

mod ifikation och passa r enelast in på de inre, högt be lägna delarna. 

Ku stområdena. och nordvästra delen av landet täcks av trop isk ur

skog och har ett hett, fu ktigt kl imat. 
Halva befolkningen, som i sin helhet i r unt tal uppgår till tre 

millioner, utgöres av indianer. Dessa är ättlinga r till mayafolket, 

vars högtstående kultur för mer än tusen år sedan hade sitt centrum 

i Guatemalas otillgängliga urskogsområde. E nligt mångas mening 

hade detta fo lk Ameri kas mest högtstående civilisation och lär vara 

elen enda kul tur, som blomstrat upp unel er så ogynnsamma fö rutsätt

ningar. Blandningen mellan de spanska erövrarna och mayafolket, 

mestiserna, utgör 40 7o av befolkningen. 4 a s 0/o negrer är kon

centrerade till sydöstra delen av landet, dä r bananplantager är beläg

na. Återstående delen av befolkningen utgöres av invandrade euro

pee;· och nordamerikaner. H uvuclstaclen, Guatemala City, är elen 

enda a v lan dets städer, som efter vårt sätt att se kan göra anspråk 

på benämningen stad. H ärifrån sty rs landet av en presid ent, vald 

på sex år och en kongress på en kammare som v~i lj es genom direkta 

val för fyra år. 
Landets viktigaste hamnstäder, Puerto Barrios och Matias de 

Galvez vid Karibiska havet svarar för 95 % av landets export och 

import. Vikt igas te ut förse lvaror är kaffe och bananer. 
Sedan självstän digheten 1821 har landet liksom övriga iatinameri

kan ska stater, med jämna mellanrum haft revolutioner och skä rmyts

lingar med grannfolken . I november 1960 utbröt en revolt i landet. 

R ebellerna höll bl a Puerto Barrios och regeringstrupperna lär ha 

haft stor anv~indning av J. F. B . i kampen mot dem. 

I Guatemala fanns en liten svensk koloni, som på alla sätt un

derlättade vår acklimatisering. Speciellt är vi dem sto r tack skyleliga 

för det intresse och elen vänlighet, varmed de bemötte de fam ilj e

medlemmar t ill besättn ingen, som per flyg anlän t till Guatemala. D et 

var fyra svenskar, som utnyttj ade möjligheten att kostnad sfritt få 
f lyga ner sina hust rur och barn . 

V id vår ankomst till Guatemala återstod bara nio månader av 
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Bild 9· 
Sjöbefälss ko lan i Matia s de Galvez. 

kontraktsticl en som var tre tton månader . U nd ervisningen måste därför 
inriktas på att endast bibringa eleverna de allra nödvändigaste kun
skaperna. S taten hade välvil ligt ställt lokal er till förfogande och ka
detternas intresse för under visningen kunde man inte misstaga sig 
på. Klimatet var emellerti d alltför varmt för att inb j ud a till några 
intensivare studi er . Unelervi sningen bedrevs i början på engelska, där 
elevernas kunskaper var goda, fö r att så småningom. glida Över till 
landets språk, spanska. Den teoretiska utbildningen i land löpte pa
ral lell t med praktisk erfarenh et ombord. Minst en dag i veckosche
mat va r avsatt fö r övn ingar till s jöss. Jämsides med den s k offi
cersutbildningen bedrevs en praktisk utb ildning ombord med fa rtygets 
stambesättning. A lla svenskarna va r sysselsatta som instruktörer och 
sammanlagt erhöll ett hundrata l guatemalteker undervisning. M ed 
tanke på klimat och språksvå righeter får r esultatet av utbildningen 
anses ganska gott. 

Men tiden i Guatemala bestod inte enbart av arbete. Genom resor 
fördjupade vi v~u·a kunskaper om landet och dess befolkning. Vi 
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faseinera cks a v mayafolkets ruin städer, höglandets vulk aner och kra
tersj öa1·, de spanska erövrarnas förs ta llll vudstad, Antigua - a v 
e'Lt land. som i brgprakt söker sin like. 

Guatemala uppfyllde alla förpliktelser i kontraktet. 1-lemresan iick 
v; för etaga valfritt med flyg eller båt. D e f les ta valde att som pas
sa Ferare på nåfwt fartyg förlänga en tid, som kan sägas ha vant ._.., - .... , 
e11 enda stor drömsemester. 
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THE SKY SUSPENDED. 

Av Dr e w M id d l eten. 

Secker & Wartburg, London. 

Tjugo?trsminnet av slaget om England ha r celebrerats av Associated Press" 
Londonkorresponden t und er de första kri gs?t ren. Drew Middl eton som på basis 
av egna dagboksantecknin gar, interv juer och senare tillgängl igt material get t 
en skil'dring dag för dag över den kriti ska period i andra v ärldskrigets his to
ria , d ?t England e nsam kämpade med ryggen mot v äggen och varje ögonblick 
väntade den invasion, som Hitler beo rdrat men som den tyska flott ans högs ta 
ledn ing inte v ille gå med på så länge Engla nd var herre över sina hemmaf ar
vatten. Samtidigt förutsatte den tyska .armen som ett först a mål det engelsk a 
fl yge ts nedkämpande , utan v ilken förutsättning dess högs ta ledning inte kunde 
tänka sig att igångsätt ,l detta stora v ågspel. l allt detta kan man sp åra den 
tveksamhet inför detta före tag, som behärskade högsta ledningen inom varje 
försvarsgren. A lla hade p å känn, att det var otänkbart att som Hitler n u 
krävde på några korta veckor improv isera en land stigning i England men ingen 
vågade säga diktatorn rakt emot; man v.al.de omskrivningar och föredrog an 
uppsätta fö rutsättningar, som inte föll inom det egna vapnets uppgifter att 
lösa. O ch denna obeslutsamhet är först åe li g. Tyskarna hade v isat sin förmåg a 
att snabbt vin na segrar på för dem traditionella slagf ä lt - uppgiften at t 
över va tten land sät ta stora truppst yrkor var .däremot för dem alldcl'es n y. 
H är hade britte rna det verk liga försprånget; allt sedan I 8 :e sekle t had e d r 
vetat a tt samordn a fl ottans och armens insa tser. 

liven det tyska fly gvapnet tvekade att påtaga sig uppgiften att säkra luft
rummet. En hel månad använde man til~ förberedelser för luftoffensivens igång
sättande, en månad, som gav engelsmännen välbehövligt andrum. T yskarnas 
t vekan kan nu synas oss underlig . Luftwaffe räknade v id denna -tid nä ra 4.3 00 
plan och av dessa ku nde nä ra 2-400 sättas in mot E ngland. Oriket däremot 
förfogand e endast öve r c :a 6oo plan i första linjen och hälften så må nga i 
rese rv . Vid Miincbenkri sen ett år tidigare hade England för hemförsvaret en
dast kunn at dispon era 406 plan m en tack vare de t rådrum, som mr Chamber
lains "f red i vå r tid " inn eba r, hade flygplansproduktionen kommit i gång. D en 
vu nn a nådatiden hade också utnyttj a ts på ett ann at sätt : flygfältsbyggena hade 
starkt forcerats. Medan England någ r,l år före Miinchen endast haft p mi 
lirärfl ygfält disponibla, hade siffran nu stig it t ill q8. 

l all sin svaghe t hade England dock ett par stora trumfess att spela ut. D c 

0 '7 
0/ 

var resultatet av de krafter, som sattes in när ovädersn~olnen bör jade dyka 

P
å den politiska himl en i och med Hnl ers makmlltrade. Medan ett täm-

upP o d ·t l· b d 
l
. soro-löst Ena land a- led fr am mot kria-et som nagot ou n V I < 1gt, ar era e tg,en · o o b o . 

i der rysta flygare, vetenskapsmä n och allehanda mer eller ml!1dre anon yma 
civilister på förbättrade v illkor för fl ygvapnet. Två beslut, som fattades under 
denna tid bl ev avgörande fö r w·idens urg2.ng och räddade f reden. 1934 togs 
iniriariver till konstruktionen av rvå nya flygplan styper, snabba, väl bestyckade 
och med god manöverdu gli ghet . Namnen Spirfire och Hurri cane, skulle sedan 
o-å rill historien. Längre fram, när Gör ing blev med veten om st yrkan i det 
~no-elska motståndet, fr ågade ha n en av sin a piloter vilken maskintyp, denn e 
ty~kte bäst om. Han fick då det för honom säkert något oväntade svaret -

Spitfire! . o 

D et and ra betydelsefulla åtgärden, även den .daterande sig fran J 9 34, var 
tillsättand ~t av ett vetenskapli gt råd för utexper imenter.ande av något medel i 
och för l'okalise rin g av fl ygplan. Churchill talad e i parlamentet för en sådan 
kommission. "'England är inte samma land som det var ännu för tjugo år 
sedan", ytt rade den då t o m av sin egna underskattade oppositionsmann en. 
Redan fö ljande å r hade man kommit så långt, a tt problemet i princip var löst 
och hösten samm a år kunde ma n starta by ggandet av fem radarstationer. Först 

1937 .anslogs medel, så att sta tionernas antal ku nde ökas till 20 . Här hade 
man nu i sin hand ett vapen, som möjli ggjo rde uppräckt av flygplan p å ett 
avstånd av c:a 1 6o kilometer och som dessutom konstruerars så att man kunde 
skilja vän och fi ende åt . Dc nya rada rstationerna inkorporer.ades omedelbart 

i. flygets försvarssys t·em. 
Tyskarn a hade också å ren st rax före krigsutbrottet syss lat med samma problem 

men uran fram gång. Göring trodde inte mycket på värdet av radar och väg-
rade ge a nslag t ill fortsatta expe riment. . 

D en na Görin gs inställning är täml'igen typ isk för den underskattnmg av mot
ståndaren , som ryskarna gjor t sig skyldiga t ill såväl under föregående krig 
som under de t ta. An mera kommer detta missgrepp till sy nes i Görings p la n
läggning av attacken mot E ngland . l en första fas skulle flygfält i södra 
England angr ipas och göras obrukbara; det skulle vara gjort på fyr.a dar! Sen 
skulle turen komma tii! mera nordligt belägna flygfält; att förstöra dem be
räknade Gö ring sku lle kräva fyra veckor. Efter detta utgick han från att der 
inte finn s något morstånd mer arr möta i luften. Man sku lle så vända sig mot 
Englands flygindustri. Allt detta övermod kunde Göring till åta sig som chef 
för ett vapen, som ännu aldrig mött någon motgång; han glömde, att hans 
vapep knapp:>.st hitintill s blivit a llvarli gt utmanat! 

Skildringen a v l ufrstrid erna, är ytterst detaljerade och ger en god uppfatt
ning om den akt ivitet, som utvecklades på båda sidor. 

Flygfältsbekämpnin gen sattes in med a ll kraft med början den ro augusti, 
då Luftwaffe noterade nära r .500 starter, medan .det engelska flyget inte ens 
kom upp i h::ilfren av denn a siffra. 39 tyska och I 3 brittiska plan gick för! o-
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radc. På ·tyskt håll bedömde man dc vunna res Ldtaten a lltför optimistiskt och 

skulle fortsätta med det under hela den tid som kampen om England p ågick . 

I fortsättningen visade radar sin utomord entliga betydelse ge nom att den 

möjliggjorde för flygredningen att centralt samordna flygs tridskraftern a och 

dä ri genom p å bästa sätt ellm in er2. underlägsenh eten i a ntalet p lan. Men cent

raliseringen hade också sina fa ror: sju stationer innehade nycke lpositioner häi·

vidlag, och blev dessa mslagna, skulle det engelska flygets effektivitet sättas 

i fa ra. Den 5 september blev hä rvid lag kr itisk; te lefonförbindelserna hade av

brutits i sådan grad, att många flygfält prakti skt taget var iso lerade . På engelskt 

hål '[ väntade man att tyskarn a skulle följ a upp den otv ivelaktiga fra mgång. 

som här vunnits, genom direkta anfall mot base rna med hjälp a v fallskärms 

trupper. Det sk ull e ha varit en lätt affär för dem .att sätta sig i besittni ng 

a v många fält och hålla dem ti lL dess förstärkningar anlänt luftledes . M.en 

härav vart nu intet. 

Det är nu, som den tyska fl yglednin gen begår si tt stora misstag: man upp

skattar dc tyska framgångarna a ll tför högt. I stället för att det engelska f lyger 

enli gt tyskt bedömande nu endast skull e ha 3 50 jaktplan kvar, återstod i rea

liteten int~ mindre än 650. Den tyska krigs ledn ingen beslutade därför in ställa 

<'-ttackerna mot flygfälten. Had e den i stä llet fo rtsar t att ännu någon vecka 

hårt hamn p!t engelska flygfälten anser författaren, a tt utsikterna för tysk se-· 

ger varit synnerligen stora. I stä ll er vände sig nu Luftwaffe mot London i 

hopp om att genom dc hårda p rövningar, för vi lka världsstaden utsattes, 

mjuka upp civilbefolkningens moral, så att negeringen skulle tvi ngas krypa ri ll 

korset och inleda fredsförhand lin gar med Hitler. 

I England väntade man vid denna rid invasion vi lket ögonbli ck som helst. 

O m man där emellertid känt till .ami ral Raed ers betänkli gheter, had e man haft 

nnlcdning känna sig mera lugn. I ett memorandum av den I4 september varn a

dc nämligen amiralen för att underskatta Engla nds sty1·ka. Han fram höll, at t 

en invasion inte längre kan komma som n ågon överraskning för öborn a. Vad 

han finne r va ra ännu mera betydelsefullt är att huvudparten av the H ome Flee-t 

håll·es i beredskap att möta varje invas ionsförsök och att ett JO··tal jagare lokalise

rats till hamnar på syd- och syd väs tkusten. Han rekommenderade samtidigt fort 

satt bom bning av London . Mycket tyder på, att äve n om Raeder bibragts den upp

fattningen, an R . A. F. i det närmaste elimi nerats, hade han a lltj ämt en så

dan respekt för engelska flottans möjligheter att avvärja en invasion, att h an 

för sin del inte vågade ta risken. 

Intressant är vidare att konstatera, att va rje försva rsgren på den tyska sidan 

tydligen vid denna rid höll sig med en egen invas ionsplan avseen de endast 

det egna vapnets insats. Däremot finns ingenting, som tyder på, att man etable

rar sådan samverkan, som för dc a llierades landstignin g i Normandie r9
4
4 

var av fundamental betydelse. 

Söndagen den r 5 septem ber blev en avgörande dag för England . Då ägde 

den sista samlade stora attacken rum mot London, som kostade Lufrwaffe ett 
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6o- ral plan. Det engeJiska morstånder i luften v.a r nu hårdare än p å länge -

A. F. had e öv ertygat den tyska a rmelednin gen om a tt fly gers ndJgare. se~ 

R.. orter varit alltför optim istiska. Ert par dagar senare utfardade Hnle1 

g~~r;_rpom att invasionspl anerna till s v id are skulle skrin l'äggas. En gland .var 

~äddat undan ett farli gt hot, som väl kunde mätas .med vad landet matte 

under Napoleonkrige n med la G rand e Armee samlad t Boulogne. .. . 

The Sky Suspended ger en utomord entligt ~lar bild av vad som ha~~ e .: 

dessa för der andra vä rldskrigets avgörande sa betydelsefulla dagarna hosteL 

A ven om den ·tyska sjä lvöverskattningen - ttll 1cke nn ga del .en fo!Jd 

I94od.e olika fö rsvars <>renchefernas behov av att stå vä l hos högste kn gsherren 

av " d l o " 

och parti ledaren _ har sto r an del i det tyska ne er age t, sa vanns se"~rn 

f .. den plikttrohet det mod och d·en beslutsamh et, som engelsman-
ramst genom , . d · d o ··t 

nen i denna svå ra stund mobili se ra de. Vad som i de·tta ~vseen e Vlsa. ·es sava 

·1· .. · 'la kom kri<>s departementet i Washmgton att sparra upp 
av 1111 1tarer son1 c tv t , o o . . b d K 

"<>onen. ridi <>a re had e man .där mottagit rapport fr an USA-sande u et en-

00d ' E" [ ds öde red an v ar bese<>lat. Och denna det brittiska folkets 
ncy,att ngan · '· o k'f· o 

samfällda seger vanns fyra år eft er .det an I I milj namnunders n ter pa en 

fredsreso lution ge tt vä rlden den uppfattningen, att E~g l and onskad.e f~ed ull 

varje pris. Inre minst mot bakgrunden av denna akuon har .. de t Sltt mrresse 

att som här är möjligt få en ingåend e och högs t nyanserad bild a v hur sam

ma fo lk mötte den stora prövnin gens tid . 

Eric Hägge. 

SCHLACHTSCHIFF BISMARCK. 

Av Joche·n Brennecke. 

Koehlers Verlagsgesellschaft . Jugen heim I 960. 

Av det andra världskrige rs sjökrigsb;indelser har operation "Rheini.ibun g" av 

någon orsak blivit föremål för en a lldeles speciell uppmärksamhet. Det tyska 

slagskeppet Bismareks framstöt ut på Nordat'anten i maj J 941, dess k~rta ~ue ll 

med britternas Hood och dess slutliga und ergång efter en dramamk pkr ove~ 

havet har givit upphov tilL en mängd böcker, följetonger o~~ arnklar ... Ock:~ 

filmen har sökt åte rge dramat . Fox Films gjorde I959 en dokum ent~rftlm , 

som väl va nn en bred publiks gillande, men inte motsvarade v erkhghet en. 

Amnct har int ressera t flera förf attare, från sjöofficerare till rena amatorer. 

Förutom strikt sa kliga redogörelser i k rigshistoriska verk (Churchill, Ros~tl!, 

Ruge m fl ) finne s en utbredd litteratur om giganten Bismarck och dess st.sta 

strid . Och intresse t har inte slappnat. An idag, tvenne decemuer eft er han

delsen, dyker n ya Bismarck-böcker upp på marknaden . 
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En a v de första böckerna var Russe li Grenfells "The Bismarck Episode" 

(194 8) och Fritz Otro Busch' " Das Gehcim nis der Bismarck" (1950), bägge två 

vä lskrivna, sakl iga volymer, förfarrad e a v marinofficerare . Bland de mera 

koncen trerade berättelserna hör Frank Brennands " Sink th e Bisma rck" till de 

bästa. Aven bestse ller-skri benter har försök t sig p å uppgiften att skildra 

dramat. Bland dessa bör framförall t nämnas C. S. Foresters " Jakten p <'i Bis

nu rek" och Alistair Mac!ea ns " Skepper, som gick mot döden". B<'i da känner 

marin en och sjön och har <'i stadkommit nog s!i rea listiska och med ryckande 

för en vidare läsekrets avsedda skild ringar. Livade av dessa f örfattares fram

g<'i ng har journa liste r, utan nödig marin sakk unskap, sökt skildra sjökriget 

och livet ombord !i ör logsfartyg, med rena v r<'i ngbilder som r es ultat. Absoluta 

borrenrekorder inom Bismarck-li t teraturen inneh as av W ill Bertholds "Getreu 

bis in den T od-Sicg und Untergang der Bismarck" (1957) i svensk spr<'ikdräkt 

kall ad " Bismarck - ett slagskepps seger och underg<'ing". En bok, som gärna kun

de blivit oöversatt. 

D et senaste bidraget " Schlachtschiff Bismarck" ha r nyligen levererats av 

J ochen Brennecke, sjöman, kri gsdeltagare, frontkorrespond ent, solid skriben t och 

välkänd f örfarrare av ett t iotal böcker om ryska örlogsmän, bl a en om slag

skeppets systerfartyg Tirpitz. Föreliggande bok betecknar utan t vivel toppunk

ten i hans hittillsvarande produktion. 

Under medver kan av ett halvt hundra tal ron givande p~rson l ighe r e r i n ycke l

posi tion och utnyttjande av allt tillgängligt inh emskt och utländ skt kä llma

terial, böcker, tid skrifter, off iciell a dok umen t k rigsdagböcker, inter vjuer har 

Brcnnecke skapat en högintressant och gripande berä ttelse. D en utgör en syn

.rcs av tre <'i rs mödosam vetenskapl ig forsknin g, skakande, hittill s opublicerad e 

skildringar av överlevande sann kända och e rkända förmågors ofta krit iska 

kommentarer. Boken skildrar icke blott detta största tyska örlogsfartygs le v

nadslopp f r<'i n vagga n i Hamburg til l graven i Nordatl anten, utan även slag

skeppsbyggan det överhuvudtage t. D en betecknande undertiteln lyder: Höhe

p unkt und Ende ein cr Epoche. Därmed avses slagskeppens tidevarv, som nu 

on ekligen är förbi. 

Sirr digra verk har Bren necke indelat i sex kapitel. Förhisrorien redogör 

fö ,· slagskeppens utvecklin g, rustn inga rna till sjöss, intern ationella flotta vral , 

Hitlers instä llning till dc marina frågorna m m. Kapi tel II beha ndl a r hu

vudsakligen planerandet och bygga ndet av Bismarck-klassen och den tyska Z~ 
pla nen. D er tredje och län gs ta berättar i sju avsnitt utförligt om operation 

" Rh einiibung". E fter en inbli ck i det sjöstrategiska läger v<'iren I9•4I och för

beredelserna få r läsaren följa med p !i färd en upp till Grimsradfjord en, vara 

med om marschen genom Danmarksundet och strid en vid I sland, där Hood 

sä nkes och Prin ce of Wales ill'a ti ll tygas. Allt emellan å t fl yttas man över till 

motståndarsid an för att f å del av de v id lyftiga brittiska m.otå tgärderna. D en 

intens iva jakten på frid störaren går vida re, konrakten går emellan å t förlorad 
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.. . ·.,.er Avo-örandet faller på kvällen den 26 _maJ : 
Och å terv inn es. Spanmn gen stt , . . k " . d la' ser sig skeppet är man over-

B. k a tern 1 o r er ' , 
n fl yatorped träffar t sma r~ . ~. A'k.l l l .. 1 vgö r dess öde. Simkampen 

e " l .. ff pttens . t es 1a a . k 

odu gli gt . D enna s umptra t .. . d med att den sönderskjutna Btsmarc 

mot den fö rkrossande övermakt~ a~raat~o överlevande fi skas upp av segraren, 

aå r under med fl aggan t topp . un , 

" d . av en tysk ubat. l' E l' 
en flotte me tre man , k 'l dr in o- b lottar fl'e ra intressanta deta Jer. n tgt 

Brenneckes medryckande s t " D h ' som med två torpeder gav 
f . d t kryssa ren orsers tre, d 

aänase upp attn tng var e l k K 'tn g George V och Ro ney 
" ' " · k ' d ·· sedan s aas eppen 
den l'ama Bismarc na estote n, l. b B ecke sa .. nktes Bismarck av eget 

h En 1gt renn 
skjutit henne sönder oc sanu11an . .. l dd inaar Sakcn bekräfta s av 

. b. en an bragta sprang a 11 " • k 

folk me de lst l tur mrumm ' d atten sskrov v isade in ga s a-
d f .. d ordern <:.keppets un erv o Il 

överlevan e, som ut or e o . ~ k d p sar"ördcln hade motstatt a a 
k f .. dergan"Cn antra e. an " 

dor när det on ore un ' b , dk fruktan svärd förödelse ovan 
, d 6 t ms aranaterna asta om d 

torpedträffar, me an r - u b ' var i själva ve rket en av c 

, d .. 1b ""da fartyg. Banemannen d .. k 

vattnet a etta va Ybb l l d 
1
. Swordfish-dubbel ac arnas 

f b a av de aam a, 1C er tga . h d 
flyarorpeder, som ram urn "d . l Utan detta roderhaven a e 

.. " .. ' l r k ko loss-ens ro er t o ag. .. .Il S .. 
c forvagna pt oter, te d f k l mnar hon stravade t t . tam-

J· k o 'a on a v e rans a 1a 
Bismarck sanno t t na tt na, d . .. , de massiva a ttacker, som 

. b d " ivetv is dämpa l vantan pa . . l 'f 

mn "en om or va r " h.. mhet m yten och ptsto v t -
~ . · k kulle Berätte lse rna om o orsa ' . . , , 

otvtvelaktJgt omma s · k l~ t'd som rena fantaster. L tkasa pa-
ff . f · dar Brennec e eme er t h h 

tande o teerare av ar U . tt ticlia r skede skulle a oppat 

, d räddades av 74, 1 e b .. . D 
staendet, att e tre, som . .. l k. . E av dem lever an tdag. etta 

Il · f · knas ra-tt OC 1 S JU t ltS. n f 

överbord, stä t s ll1 or " t ·· f h marta fi lmproducenter ör en 
. roman or attare oc s . 

tema har n yttj a ts av en . ' d l ar obruten ända till det bittra 
. . h , B .. "ens st n smora v ... 

film "Knegsgenc t ·. esattnm, b .. " de t låsta rodret (och sig sjalva) , 
. 'Il. b .. d s w att on spran,a 11 

slutet. Fnvt tga er JO " . ·u·k skulle skadat prop e rarna. 
· " hör då deto natwnen tt t a , 

men förslaget van n eJ ,e , ' l f de enskilda kanontornen pa eget 
!dl d . f .. satts ur spe ortsatte l f 

Sedan e e nmgen or ' . . ' k f''l l f o torn C varpå tornc 1e en 
... l D ststa s ·ortet o ran , , 

bevåg den opmna .;ampen.d. et d Ka n rater v i har älskat live t, lat oss 
vände sig t ill sina män me or en: - " t , 

nu dö som tappra sjömän. Lämna to rnet . f l d e P å 

. '! j ·· r· f ttarcn flottch efen L iitjens, å retagets e ar . 

Ett kapttel tt agnar o r a .. d l'k f d öve rordnade, kamrater 
l' J 1den avensom Y t a av 

basis av person tga utta at .. . h h .. kt teckna ett po rträtt av amira-
. " el slaktm"ar ar an so . 

från "kontingent 19°7 ° 1 
" . fT beslutsam och modi g i sitt 

b k . en mycket kunmg o teer, 
len. Denne es n ves som . .

11 
.. " ~' "' och t 

0 
m envis 11;atur. 

'll'k om en 1nbunden, Ot t gan, 1" 

handlande, men tt 
1 

a s . h ·dare dra a a den sl ut-

o d v hans sista radwtelegram em utan vt b f l 

Att pa grun a . . k · an ser Brennecke var.a c · 
L .. . l Il e hyst na ztstt s a sy mpatter, ' h 

satsen, att ut Jens s t u f d . keJ' serliga flottan, där tro et 
ff . la stammen upp ostra t d. 

H an var o teer av gam ' :. b d O h för flenalet inom Tre Je 
h f 1 det var hoasta u · c d 

mot staten oc osteran . ' b. l L iksom Raeder prorestera c 
. f . k ' f · k ps lt "ade Htt er staten. 

Rtkets o ftcers ar or rop " , . Il , (nov 
193

8) . Att han ~enare 
am ira len mot juddörföljelserna och K n sta natten 
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skulle stått bland oppositionsmännen håller Brennecke för troligt. Mellan Lut
jens och farty gschefen Lindemann skall .a llvarliga meningsskiljaktigheter ha yp
pat sig. Efter det snabba ned.kämpandet av Hood anhöll den senare upprepad e 
gå nger att få sätta efter den skadad e Prince of Wales, vilken högst sannolik t 
då delat kamratens öde. Detta takti sk t riktiga drag avböjdes av amiralen. En 
strikt fasth ållande av operationsplanen: antastandet av konvojer och und vi
kandet av strid med likvärdiga motståndare, kan härvid ha påverkat han s 
beslut. P å sin födel sedag den 2 5 maj höll Lu·t jens över högtalare ett märgfull t 
tacktal till besättningen. Det utmynnad~ emellertid i konstaterandet, att hela 
brittiska flottan uppbådats för jakt på Hoods besegrare, det gäl lde nu att 
oegra elle r dö ... Efte r detta uttalande från högsta ort sjönk den höga stäm
ningen ombord märkbart. Uppmuntrande ord f rån de yngre officerarna och 
ett anförande av Lindemann skall dock ha återgivit männ en förtroendet inför 
slutkampen. Lutjens ' tal höll s em ell ertid i tron, att motståndaren kont inuerligt 
skuggade honom och koncentrerade överlägsna styrkor mot honom. Att bri t
terna helt tappat kontakten och då trevade i mörkret visste han ej. 

Som stöd för läsningen har goda, detalj erade karror med lämpliga mellanrum 
instuckits i texten. De 30 bilde rna ä r förstklassi ga, men flerta l'e t har redan 
förekommit i tid igare Bismarck-böcker och ger egentl igen ingenting nytt. En 
utmärkt typritn ing av slagskeppet avslutar boken. Bilder eller skisser av övriga 
i operationerna deltagande fartyg jämte data hade även varit på sin p lats. 
En billd av Swordfish-planet inte att förg lömma. 

Operation "Rheinubung" va r Tredje Rikets första stOra bakslag och för Eng
land en långt större seger än blotta sänkandet av ett fientligt slagskepp, låt 
.vara det kraftigaste, representerar. Efter katastrofen förbjöd Hitler insätt.ande t 
av övervattensstridskrafter i kampen om Atlanten. Likviderandet av den "osänk
b:ra" Bismarck - Järnkanslerns nam ne - väckte redan då onda aningar inom 
vtda kretsa r av det tyska folket. Brenneckes bri ljanta bok betecknar kulmen av 
vad som hittills skrivits om detta drama. Man får hoppas på en svensk över
sättning. 

ARKT ISK U TPO ST . 

Av Gösta H . Liljequist. 

Forum, Srockholm r 960. 

P. O. E. 

N är Alvsnabben i augusti 1957 efter .avslutat transportuppdrag lämnade del 
tagarna i den svensk-fin sk-schweiziska expedition en vid Kinnvika på Spets
bergens n ordostl and att slutföra stationen s uppbyggnad och p åbörja de ve
tenskapltga und ersökn in ga rna under det geofysiska året 19 57- 58, var samtliga 
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·b d pfyll.da av intresse och spänning inför de upplevelser och äventyr om or up . .. . . H - o " • 
d

. · edlemmarna skulle möta under overvmtnn gen. o, man,a var expe tttOnsm o · d 1 d 
d k

.. lor blandade med vemod inför avskedet fran det fasetneran e an -essa ans k · 
k 

"t och expeditionsdelta<>arna, med vilka många vänskapsband nutns, samt s ap- " .. . . inte minst en önskan att själva få uppleva en overvmtnn~. . .. 
A lvsnabbens upptransport gynnades av mycket goda vaderleks- och tsfor

hållanden. Det motsatta förh ållandet rådde då deltagarna somma:en .. 19 58 skulle 
o bo"rdas tiil sina hemland med samma fartyg. Vid detta nllfalle medgav ater · 1 d . . · · f" h 0 \ ' dena att fart yget kunde nå ända fram ttl ex pe ltlonens uppe-111t,e 1S or a 1an ", . h3. \\ splats. Väderlekssvårigheter äventy rade ocks?t allvarl igt Cataltnaplanets upp-
flygnin g under senare delen av augus·ti I957· . . . 

Trots modern a kommunikationsmed el och en allstdtg och perfekt _u trus:mng 
är även i våra dagar en artisk expedition ett klassiskt äventyr där. 1s~lenngen 
f 

o .. ]den och de osäkr 1 och växlande väderleks- och tsforhallanden a ran ytterva r · < 

i första han.d är ingredienserna. . . . 
I sin bok Arktisk utpost redogör professor Gösta Ltljequ m (med bidrag a v 

Eric Diirin g, Sveneric Molander och Carl-Axel Bäckstedt) för den cxpedmon 
vars tidsram bestämdes av Alvsnabbens sommarresor 195 7 och 1958. Boken har 
ti llägnats svenska flottan för dess insa tser i polarforskningen s tjänst och prydes 
på ett försättsblad med Alvsnabbens vapen. . . . . . 

Författaren redogör inledningsvis för expedttwnens nllkomst och orgamsauon 
och för alla de svårigheter, i första hand av ekonomisk natur, som påverkade 
planläggningsarbetet, men som kunde lösas tack vare goda kontakter och en 
positiv inställning hos enskilda och företag samt inte minst genom uppoffring 
från de ltagarnas sida. 

Urvalet av expeditionsmedlemmar var inte det minst viktiga. Aven om del-· 
tagarna till en viss grad bestämdes av de forskningsdiscipliner, som in gick i 
expeditionen, måste även mera vard agsbetonade arbetsuppgtfter vara till godo
sedda. Av skildringen f ramgår a tt dm laganda och det kamratskap, som t:ots 
ol ika kynnen och nationaliteter så kl art framgick v id expeditionens början mte 
bara bestod utan även befästes under den årslånga isoleringen. 

D en fasta rutin som fa stställdes sedan stationen byggts upp och inst rumenten 
trimmats var helt säkert nödvändig för att minska det psykiska trycket och 
hålla verksamheten igång under den fyra månader långa polarnatten , då prak
tiskt tao-et in <>a utflykter kunde göras utanför stationens område. I ett par 
kapitel 

0

skildr~s polarnatten och dess inverkan på deltagarna, vilka samt:i ga 
tack vare bestämda arbetsuppgifter, ve tskap om problemen, tolerans och tala
mod klarade pressen utan att alharligt angripas av polarsjukan. Ljusets åte.r
komst hälsades naturligen med gläd je och verksamheten kunde utsträckas nll 
både vetenskapliga expeditioner bl a uppe på Västisen och mera privata ex
kursion er i omgivningarna. 

För den instrumentella utrustningen och för de ve tenskapliga projekten läm
nas en saklig och populär redogörel se, som belyse r dc naturkrafter och -feno·-
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men scm var förem ål för exped itionens undersökningar och .den praktisk l 

"ytt<. man har a v dessas ut fo rskande, va rigenom man få r en god bild a v exped i

tionens ve tenskapliga bet ydelse både som enski ld enhet och som en länk i den 

kedja av stationer, som särskilt under det geof ys iska åre t täckte jo rdkl otet . 

Att fotografering var expeditionsdeltaga rnas allt överskugga nde gemensamm a 

fritidsintresse framg år både av skildringen och av bokens utmärkta illustrat io

ner både i sva rtvin och färg; e tt gorr och representativt bildur va l ur etr sä
kerli gen mycket rikhaltigt mater ia l. 

För alh dem som p å ett eller anna t sätt varit inkoppLade på expedition ens 

tilibl ivelse är boken helt naturligt av utomord entligt stort intresse såsom en 

skildrin g av " hur det gick sedan" , men också för alla dem som är intresserad e 

av hur en modern polarex pedi tion organiseras och genomförs och hur live t 

under etr pol'arår kan gestalta sig kan boken varmt rekommenderas. 

]-G ]ardal. 
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Notiser från nar och fjärran 

samman ställda vid Marinens Pressdetal j. 

U S A. 

slagskepp m m. 

En ny lisu på utdömda fartyg har publicerats. Den omfattar stora enheter 

som slagskeppen "Norrh-Caro lina", " Washington", "Alaska", "Guam" och 

kryssaren "Manchester" . D en vemodi ga li stan kompletteras a v 12 ubåtar, I 5 

land sti gn in gsfartyg, 5 patrullbå ta r, 7 minsvepare och 56 hjälpfartyg av v ilka 

ro är före det ta eskorthangarfa rr yg. 

Hangarfartyg. 

" Constell ation" på 6o ooo ron sjösattes nyligen. Befäl stecknet skall hissas i 

mars och i n1itten av n1aj går "Constellation " ~till sjöss för att så sn1 åntn gon1 

förena sig med Stillahavsflottan . 
Our Navy. December 1960. 

Ubåtar. 

Det sl!agkraftigaste fartyg, som någons in seglat på haven, atomdrivna "George 

Washington ", lämnade USA den I5 november med r6 Polarisrobotar med vä

tebombsst ridsspetsar ombord . T vå å rs patru lltj änst i Arktiska och No rdatlan

tiska far vatten väntar ubå ten, vars uppdrag betecknas som "krigsavskräckande" . 

Polarisrobotens räckvidd är för närvarand e omkring I 200 mi les men beräknas 

kunna ökas till 2500 miles varvid den, skj ut·en från ubåtar, skull'e täcka hela 

jorden. 
The Illustrated London News. December 1960. 

The Navy. D ecember 1960. 

Den tjugusjunde atomdrivna ubåten har beställts . Den tillhör Thresher-klassen 

och f år en !'ängd ö a .av 274 fot. D eplacement 3250 wn. D enna ännu odöpta 

ubåt är i första hand avsedd för ub:hsjakt men kan användas mot över

vattensfartyg med samma effekti vitet. Ytterligare f yra atomubåtar är under 

byggnad på samma varv. De är " Sculpin", " Snook", "Dace" och "Ba rb". 

All Hands. November I96o. 

Den 22 november sj ösattes aromubåten "Ethan Allen" . Hon skall utrustas med 

Polaris. Deplaoement i övervattensläge är 6900. 

The Illustrated London News. D ecember I96o . 
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"Patrick Henry" har som andra atomubåt, efter "Geo rge Washington" ut
fört stridsmässiga prov bl a bestående av avfyrning av Polarisrobotar från 
ul äge. "P at rick H enry" skall i höst påbörja sin expedition i samma områ e 
som "George Washington" och med Holy Loch i Skottland som bas. 

Our Navy. December I96o. 

Depåfartyg. 

" Proreus" (AS-I9) på I7 ooo ton har tagits ur malpåse och byggts om till 
depåfartyg för Polarisbärande ubåtar. Hon sj ösattes den I 2 november 19.p 
och gjorde tjänst i Stilla Havet under kriget. N u skall ho.n , t illsammans me,1 
en flyrd ocka och I 500 man, svara för underhållet av " George Washington" 
och så sman1ngom ytterligare fem ubåta r som skall utnyttja Holy Loch SO!'l 

bas. " Proteus" har valspråket: " Prepared, Precise, Productive" . 

O ur N a vy. Dece mber I 960. 

Storbritannien. 

Ubåtar. 

"Thul'e", på 1090 ton, kolliderade under en anfallsövning med flottans tan
ker " Black Ranger". Koll ision en inträffade utanför Portland Bill. Ubåren j 
tryckskrov skadades ej , men däremot erhöll tornet och form skrovet stora ska
dor. "Black Ranger" f ick inga skador. T ng a personskador. 

The Illustrated Londo n News. November I96o. 

"Drea.dnoughr", Storbritanniens första .atomubåt, sjösattes av Drot tninr 
Etisabeth den 2 I oktober, på dagen I5 5 år ef ter slaget vid T rafalgar. Ubåtens 
hu vudsakliga uppgift blir ubåtsjakt. Skrovformen är kopierad från USS "Alba
care" men stäven är ritad i Storbritann ien och p åminne1 om det breda, p latte 
huvudet på en kaskelotvaL 

"Dreadn ought" drivs med en USA-b yggd reaktor av samma slag som finns 
på "Skipjack", världens snabbaste ubåt. Anmärknin gsvä rt kort är tiden, I 5 
månader mellan kö lsträckning och sjösättning, för detta kompli cerade fart yg 
[ övervattensläge är dep lacementet 3 500 ton. Besättningen, som del vis ut bi ! dat ~ 
i USA, består av r r off icerare och 77 underbefäl och meniga. Ubåten kosta t 
ca 20 miljoner pund . 

Our Navy. December I96o. 

The Illustrated London News. Oktoober I 960. 
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De vätesuperoxiddrivna ubåtarna "Excallbur" och "Explorer" skall utnyttjas 
som mål för Dreadnought", när hon kommer i tjänst i slutet av I962. 

Marine News. December 1960. 

"Seneschal" skall skrotas. 
Marine News. December I96o. 

Order är utlagd på en andra atomubåt och projektering pagar på en tredje, 
som skall bära robotar med kärnvapenladdnin g. Man antar, att USA skall 
ställa Polarisrobotar till förfogande, när den britti ska ubåten är färdi g. 

Our Navy. December 1960. 

"Odin", den fjärde av "O be ron" -klassen, sjösattes 
vem ber. 

Birkenh ead den 4 no-

The Illustrated Lond on News . November 1960. 

Först färdi g i senen av konventionella ubåtar av " Oberon" -klassen blev 
"Orpheus", som mottogs av Royal Navy från Vickers-Armstrong i slutet av 
november. "Oberon" -klassen liknar "Porpoise" -klassen men är förbät trad. Den 
har dieselelektriskt maskineri , modern hydrofonmateriel och målsökande tor
peder. Den femte ubåten i klassen, "Ocelot", kölsträcktes nyligen . 

The Navy. December 196c. 

Väst-Tyskland. 

Kryssare. 

Det första väst-tyska örlogsfartyg, som med särskilt till stånd överskred den 
fastställda 3ooo-tons gränsen, blev skolkryssaren "Deutschland" på 48oo ton, 
som nyligen sjösattes. Förutom nyckelbesättningen skall "Deu tschland" hysa 250 
kadetter. Hon har en bestyckning av fyra ro cm kanoner, sex 40 mm !vakan, 
torpedtuber och modern ubåtsjaktmaterieL Ursprungligen skulle fartyget ha 
döpts till " Berlin", men i sista stund ändrades namnet av politiska skäl. 

The Navy. December r96o. 

7 
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Kommunist-Kina. 
Ubåta r. 

Kommunist-Kina har den fjärde ubåtsflottan i världen. Minst 24 ubåtar har 
övertagits f rån Sovjetun ion en. Egna ubåtsbyggen har även påbörjats. 

Military R eview. November 1960. 
The Navy. December 1960. 

Australien. 
H angarfartyg. 

Helikoptrar för ubåtsjakt skall inköpas till "Melbourne" (tidigare "Maje
stic"), som efter 1963 endast ska ll bära helikoptrar. 

U båtat. 

Tre eller fyra moderna ubåtar ska ll köpas från England. De kostar varder ,t 
ca 4 miljoner pund . 

Fregatter. 
Fyra nya snabba fregatter är under byggnad i Australien . 

The Navy. December 1960. 

Frankrike. 
Eskortfartyg. 

"Mai ll'e Breeze" skall bestyckas med robotar. 
Marine News. December 1960. 

Italien. 
Kryssare. 

"Guiseppe Garibald i" by ggs om i Spezia . Hon skall bl a utrustas med 
"Terrier-robotar". 

Marin e News. December 1960. 

Kanada. 
U båtat. 

"Grilse" skall , när hon i början av året ras i tjänst, utn yttjas för målgång 
vid ubåtsj aktövnin gar utanför Kanadas stil!ahavskust, där man nu får öva 
med an1 er ikanska ubåtar i 1n ån av til'lgång. 

The Navy. December 1960. 
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sydafrikanska Unionen. 
Fregatter. 

' 'President Kru gcr" sjösattes den 20 oktober. 

Marine News. December 1960. 



Den finns hos 

r Elegant 

l 
skärmmössa 
med liten 
kulle, 

A god passform, 

l Prima kläde, l omonterad 

l Vita mössor 

l 

pub 
P A U L U. B E R G STRöM S A B 

STOCKHOLM 

KOP 

SOLSTICKANI 




