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Arsberättelse 1 Robotvapen 
Av ledamoten HARRY ENGBLOM 

Den tidigare årsberättelsen i robotvapen införd i TiS l. häft e 
1961 innehåller en grundläggande redogörelse för robotvapnen och 
deras utvecklingsläge t o m 1960. Denna berä:::telse avser därför 
främst utvecklingen efter denna tidpunkt och fram till årsskiftet 
1962/63 . De data som lämnas är hämtade ur öppna publikationer 
och bör därför betraktas som ungefärliga. 

Klassificering a'L' robotar 

Med hänsyn till flygsättet har man tidigare talat om ballistiska 
och aerodynamiska robotar. På senare år har det tillkommit en 
variant till dessa, den halvballistiska roboten. En dylik robot mot
svarar beträffande utformningen i huvudsak den ballistiska type 1 

men är försedd med roder eller andra styranordningar (styrraketer) 
så att den kan styras under heJa eller större delen av sin bam. 
Spridningen blir härigenom mindre än för en rent ballistisk robot. 
I gengäld har emellertid en halvballistisk robot i regel lägre max
fart och topphöjd samt större målyta, varigenom den kan bekäm 
pas i banan. Ett exempel på denna typ av robot utgjorde det en
gelska markrobotprojektet Blue Water (bild 1), som emellertid är 
nedlagt sedan juli 1962. 

Med hänsyn till användningen klassificeras robotar i Sverige p 1 

sätt som framgår av tabellen nedan. 

Tabell l. Indelning av robotar. 

Benämning 

Fjärrobot\ räckvidd över 
100 mil 
Markrobot, räckvidd under 
100 mil 
Attackrobot 
Kustrobot 
Sjörobot 
Luftvärnsrobot 
Jaktrobot 

Utskjutningsplats 

Mark eller fartyg 

Flygplan 
Mark 
Fartyg 
Mark eller fartyg 
Flygplan 

M;'\lplats 

Mark 

Mark 

Mark eller fartyg 
Fartyg 

Fl;gplan 

1 Beroende på räckvidden indelas fjärrobotarna i sin tur i 
a) 100-400 mil: medeldistansrobot 
b) mer än 400 mil: långdistans-(interkonrinental)robot. 
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Bild l. 

Den nu nedlagda engelska markroboten Blue Water under en provskjutning. 

Benämningen kan också grundas på den användning rob-otarna 
har. Sålunda finns t e pansarvärnsrobotar för bekämpning av be
pansrade mål (stridsvagnar), spanings-, motmedels-, övnings- och 
målro botar. 

Fjärrobotar av långdistanstyp 

Av robotar i denna räckviddsklass, - betydelsefulla i diskussio
nen om maktbalansen - utvecklas i dagens läge endast den bal
listiska typen. De aerodynamiska fjärrobotar som finns bibehålles 
t v i arsenalen, såsom den amerikanska Snark, av vilken c:a 20 st 
är operativa. På grund av sin förhållandsvis låga fart (strax under 
M l) resp stora målyta är denna typ av robot relativt sårbar, var
för den ej vidareutvecklas i sin nuvarande form. Däremot pågår 
i såväl bst (T-4 A) som Väst (Dyna Soar, numera omdöpt till X-20, 
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Bild 2. 

Dyna Soar ( X-2o) högst upp pti sin start
raket Titan !Il. 

bild 2) forskning och utveckling av ett delvis aerodynamiskt pro
jekt, där den interkontinentala roboten avses gå upp i en rymd
bana varifrån den vingförsedda stridsdelen går mot målet genom 
en slags styrd glidflykt. 

De ballistiska interkontinentala robotarna (i USA: ICBM = In
tercontinental Ballistic Missile) är numera i tjänst i ett relativt stort 
antal. Såväl Sovjet som USA torde i dagsläget ha c:a 100 st opera
tiva "ICBM" vardera. Något väsentligt "missile gap" dessa länder 
emellan torde sålunda knappast förefinnas. Räckvidderna för dc 
ryska resp amerikanska "ICBM" torde vara jämbördiga. Ryssa rm 
startade utvecklingen av motorer för "ICBM" tidigare, d v s i ett 
skede då kärnladdningar var tyngre än de är i dagsläget. Detta är 
sannolikt en av orsakerna till att Sovjet nu förfogar över kraftigare 
robotmotorer än vad USA gör. En följd av detta är att ryska 
"ICB~" idag kan förses med kraftigare kärnladdningar (enligt press
uppgifter c:a 8 Mt) än de amerikanska (c :a 1-5 Mt). Det är t o m 
tänkbart att kärnladdningsstyrkan kan uppgå till 20 a 60 Mt, d v s 
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av den storleksordning som ryssarna begagnade under kärnvapen
proven vid Novaja Semlja hösten 1961. 

Med avseende på räckvidden för interkontinentala robotar kan 

111an ej utesluta möjligheten av att Sovjet på detta område har nått 
något längre än USA. Chrustjevs uttalande 16/ 3 1962 om att rys
sarna utvecklat en global robot skulle kunna tyda därpå. Chrustjev 
yttrade: "Den nya globala roboten kan flyga runt jorden i vilken 
riktning som helst och anfalla i vilket målområde som helst. Ro
boten kan ej skjutas ner av antirobotar". 

De senaste ryska rymdfarkosterna har vägt 4,5-6,8 ton. Over
slagsberäkningar visar, att samma totala impuls skulle kunna pla
cera en stridsdel på minst 9 ton (c:a 10 Mt) i en "bakvägsbana" 
på c:a 19.000 km. Precisionen vid återinträde i a::mosfären och 
nedshg skulle kunna bli ungefär densamma som vid bemannade 
1'ymdfärder. Med en bantid av c:a 50 min från start till nedslag 
och ett rent tröghetsnavigeringssystem skulle precisionen kunna 
bli omkring 8 km. 

Inom det amerikanska "ICBM" -programmet kan i princip tre 
olika generationer särskiljas. Den första omfattar de första version
erna av Atlas och Titan vilka är försedda med vätskeraketmoto
rer samt ett tröghetsnavigeringssystem (TN), som är övervakat av 
radar och annan teleteknisk utrustning. N ackdelarna hos denna 
första generation är bl a den låga beredskapen, normalt några tim
mar och i bästa fall c:a 15 min, samt den för övervakningen myc
ket omfattande markutrustningen, som ofördelaktigt påverkar be
redskap, sårbarhet och funktionssäkerhet. 

Den andra generationen kan representeras av Titan II (bild 3), 
som är försedd med en s k färdigförpackad, kraftigare vätsker:l
ket och har ett rent tröghetsnavigeringssystem. Härigenom blir 
handhavandet enklare, en del av markutrustningen kan slopas och 
beredskapen blir högre. 

Från beredskapssynpunkt är krutraketmotorn överlägsen vätske
rake tmotorn. "ICBM:s" tredje generation, Minuteman, (bild 31/2) 
har försetts med en krutraketmotor. Beredskapstider på ett fåta.l 
minuter torde kunna hållas med denna robottyp. En krutraket h:1r 
emellertid ej lika hög specifik impuls som en vätskeraket. Dessutom 
föreligger svårigheter att göra den tillräckligt stor för långa skjut
avstånd med stor last. Detta har medfört att stridsdelen har måst 
göras mindre än för Atlas och Titan. Minutemans startvikt har 



284 

Bild 3. 

Titan I I under avfyring. 

Bild 31h 

Minuteman vid utskjutning från 
silo, med den typiska riktningen. 

också blivit betydligt mindre. Från början var avsikten att göra en 
version av Minuteman järnvägsbaserad och därigenom mindre sår
bar. Denna version är numera nedlagd och i stället skall antalet 
fasta s k hårdgjorda baser utökas. Total:: planeras över 900 robo tar 
av denna typ. De första beräknas bli operativa vid slutet av 1962. 

Vissa data för aktuella interkontinentala robotar se tabell 2 . 

Fjärrobotar av medeldistanstyp 

Inom denna grupp är det framförallt den amerikanska ubåtsba
serade Polarisroboten (bild 4) som är av intresse. Utvecklingen a 
denna robot har intensifierats så att den nu ligger avsevärt fö re 
det planerade programmet. Under försommaren 1962 avfyrades 
en robot med kärnladdad stridsdel från undervattensläge. Försöket, 
som ingick i de amerikanska kärnvapenproven, blev lyckat och 
roboten slog ner en nautisk mil från beräknad punkt. 

Polarisprogrammet omfattar tre versioner, A 1 med 2.200 k m 
räckvidd och 0,3-0,4 Mt stridsdel, A 2 med 2.800 km resp 1 Mt 

Bild 4 a. 

Polaris avfyrad frtin undervattensläge 
samt skiss av robotarnas 

placering i ubtiten. 

Bild 4 b. 

Polarisrobot, version A 2. 

Bild 4 c. 

Polarisrobot, version A 3. 
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(4 b) samt A 3 med 4.600 km (4 c). Den senare beräknas komma 
i tjänst under 1964. Dessutom pågår vissa diskussioner om en fj är
de version med c:a 7.000 km räckvidd . Det nuvarande program 
met som upptar mer än 40 ubåtar och närmare 700 robotar be
räknas klart till 1965. F n torde c:a 160 robotar vara i operativ 
tjänst, av vilka några sannolikt utgörs av typ A 2. Minst en ubåL 
(16 robotar) torde vara försedd med denna version. Av särskilt 
intresse är de: amerikanska erb judandet att ställa Polarisrobotar 
baserade på överv2.ttensfartyg, till NATO:s disposition. Skälet för 
detta baseringsalternativ kan ev vara ekonomiskt - tidsmässigt. 
I utbyggnaden av Polarissystemet torde nämligen framtagandet a1 
atomubåtar delvis vara en flaskhals. 

Det rådde länge tvekan om Sovjet hade några m:otsvarande r o
botar. Först observerades ubåtar med däckstuber sannolikt avsed
da för robotar som endast kunde startas i övervattensläge (bild 5). 
Av bl a startrörens utseende att döma skulle roboten kunna vara 
av typ "Komet II" (tabell 3). Senare har ubåtar av konventionell 
typ, G- och Z-klassen iakttagits med i tornen inbyggda vertikala 
startrör! (bild 6 ). A ven den sovjetiska atomubåten kan förutsättas 
bestyckad med ballistiska fjärrobotar av samma typ. Inga uppgif
ter finns som säkert tyder på att dessa robotar kan skjutas från 
uläge. Trots detta måste den möjligheten numera tas med i be
räkningen. Huruvida räckvidden på dessa robotar är tillräcklig 
för att de skall kunna klassificeras som medddistansrobo:ar eller 
om de bör hänföras till markrobotklassen är os~ikert. Den robot 
som bedöms kunna skjutas från uläge är sannolikt en fjärrobot av 
medeldistanstyp (bild 6) medan den som skjutes från däckstub 
(bild 5) sannolikt tillhör markrobotklassen. 

Den i årsberättelsen 1961 i denna tidskrift omnämnda Blue 
Streak är numera helt nedlagd som militär robot på grund av dc 
stora kostnaderna men även till följd av den sårbarhet som följ er 
med fast basering. A ven Thor-baserna i England har av samm::t 
skäl varit föremål för livlig debatt. Risken för rysk vedergällnings
insats mot dessa baser och därav orsakad förstörelse av engelsk t 
territorium har väl bidragit härtill liksom det förhållandet att en
gelsmännen själva ej får bestämma om insats av dessa robo::ar (ti ll 
robotarna hörande kärnladdningar är amerikanska). Det synes san
nolikt att dessa baser kommer att avvecklas efter hand som de 
blir omoderna och antalet amerikanska vedergällningsvapen av an-

Bild 5. 
Rysk ubåtsbaserad 
robot ( däckstub ). 
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Bild 6 a. 

Rysk t<båt av G-klass. 
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U-Boote 

--·- /m;IL . . -' 
c-~ ...,_ ...... _...._jji!.:io~·~·~ .... _,....., .. _'W!~•-~--,.,...,.m'" ·-1 

Skoue 6 · Typ Z f mod l 

Bild 6 b. 

Skiss av rysk ubåt, G- och Z-klassen med 3 resp 2 stativ för fjärrobot. 

Skjutning sannolikt i uläge. 

Bild 6 c. 

Rysk 2 stegs, 

ballistisk robo t 

av Polaristyp . 

nan typ kommer fram i ti llräcklig mängd. Vissa uppgifter tyder 
på att USA som ersättning skulle vara berett att erbjuda England 

robotar till polarisubåtar, under förutsättning att engelsmännen 

själva byggde sådana fartyg (USA erbjudande inkluderar dock eJ 
stridsdelen). 

Efter de diskussioner som förts i Väst om fasta robotbasers sår
barhet har studier igångsatts beträffande ett rörligt, landbaserat 
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111edeldistansrobotsystem. Önskvärda egenskaper hos roboten, som 
i Väst benämns "Mobile Medium Range Ballistic Missile" 
(MMRBM), är hög beredskap, ytterst stor rörlighet så att den på 
ett fordon kan patrullera på landsvägarna i Europa och Fjärran 

östern samt en räckvidd av 550-2.800 km. Roboten avses ev få 
ett tröghets-/ stjärnnavigeringssystem sam t skall helst vara krutra
ketdriven. Kärnladdad stridsdel förutsättes. Kritik har dock rik
tats mot deaa nya projekt såsom överflödigt då man har Polaris
systemet. Aven politiska skäl kan andras mot projektet, varför det 

inte är helt u teslutet att det kommer att nedläggas. 

Tabell2. Vissa data för några aktuella fjärrobotar. 

l Land l 
l Räck- l Strids-1 Styr-

Robot Typ Motor vidd 
km 

del m ng 

l 2 l 3 4 l s l 6 l 7 

Atl as USA ICBM VR 10.000 4 Mt TN + fjärr-
(max 111anövre-

14.000) ring l 

10.000 s M t l 
" Titan USA ICBM VR 

T-3, T-3A Sovjet ICBM VR 8.000- 8 M t 
12.000 

Minuteman USA ICBM KR 10.000 2 Mt TN 

Snark USA ICCM' Turbojet 8.000 20 Mt;TN 

T-4A Sovjet "ICBM"" KR + VR 16.000 8 M t? Progran1-
styrning 
+ fjärr-
111 anövre-
ring? 

Polaris USA IRBM KR 2.200- 0,3S- TN 
4.600 1 M t 

T 2 Sovjet IRBM VR 3.000 M t TN + fjärr-
manövre-
n ng 

l 8 l 

Utveck
lings
läge 

9 

120 C:a 7S st 
ope rat iva 

100- C:a 2S st 
1SO operativa 

80- C:a 100 st 
180 operativa 

c:a l produktion. 
30 Första rb i 

tjänst slutet 
1962 

27 C:a 20 st 
operativa 
(kommer att 
utgå) 

C:a 
100 

13 

ss 

Under ut
veckling 

C:a 160 st 
operativa 

C:a 200 st 
operativa 
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2 4 6 7 l 8 9 

Golem 2 Sovjet IRBTM VR 2.000? K t? TN + fjärr- 34 Operativ 
manövre- u b? 
ring? 

Thor USA IRBM VR 2.800 M t TN so Operativ 
från baser 
i Europa 

"ubrobot" Sovjet IRBM? KR 1.500? K t? TN + fjärr - 18 uläge? 
n1anövre-
ring? 

T4 Sovjet IRBM VR 1.200 K t? TN c :a Operativ 
(Shyster) 30 

1 Senare versioner har ren tröghetsnavigering (TN). 
2 ICCM = lnter Continental Cruisc Missile. 
3 Kallas även "Antipodal bomber" resp "Boost-glide spacec raft". 

Motsvarighet till amerikanska X-20. 

Markrobotar 

Utvecklingen inom markrobotområdet har karaktäriserats av en 
strävan att få fram en andra generation robotar, som har stor rör
lighet, hög beredskap, och som är enkla att handha. För att om 
möjligt kunna utnyttja robotar även utan kärnladdning har kra
ven på precis~on varit mycket höga. Hittills har man dock ej nått 
uppställda mål. Bl a syns markrobotsystemen ännu ej vara strids
ekonomiskt lönsamma med sprängladdning. De avses alltså i förs·
ta hand utnyttjas med kärnladdning. Aven alternativa stridsdelar 
försedda med kemiska eller biologiska stridsmedel förekommer. 
Sannolikt är dessa olika typer av stridsdelar utbytbara på en och 
samma robotkropp. Någon massinsats av markrobotar torde av 
kostnadsskäl knappast bli aktuell. Dessa robotar liksom fjärro
botar kommer sannolikt att kraftsamlas mot särskilt viktiga mål. 

Bland markrobotarna är både den aerodynamiska och den bal · 
listiska typen representerad. De förra är företrädesvis signalstyrda. 
Med framskjutna styrstationer kan precisionen bli så god att även 
förhå llandevis små mål torde kunna bekämpas. Störningsrisken är 
emellertid stor med denna styrmetod. En markerad övergång till 
tröghetsnavigering har därför skett. På grund av sårbarheten från
går man i allt större utsträckning den aerodynamiska markrobo-

På 

Bild 7. 

Den amerikanska balv
ballistiska markroboten 

Sergeant. 
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ten och utvecklar i stället ballistiska och halvballistiska typer. Ut
vecklingen är alltså densamma som för fjärrobotar. 

Den halvballistiska typen har utvecklats för att man skall kunna 
uppnå tillräcklig precision. Kostnaden för en sådan blir visserligen 
högre än för en rent ballistisk robot men inom denna räckvidds
klass har den bedömts kunna bli stridsekonomiskt lönsam. Någon 
markerad tendens för övergång till halvballistiska markrobotar 
finns emellertid f n ej. Blue Water var ett exempel på en halvbal
listisk robot. I tävlan med den amerikanska Sergeant (bild 7) -

också halvballistisk - om anskaffning inom NATO-blocket vann 
den senare, varför engelsmännen av kostnadsskäl ansåg sig tvung
na att lägga ned Blue Water trots att c:a 370 miljoner kronor re
dan investerats i detta robotprojekt. 

Trots att de inte är robotar i egentlig mening kan här nämnas 
två närbesläktade, ostyrda vapensystem, som är avsedda för arme
förbandens eldunderstöd. 

Det ena är Davy Crockett (bild 8), ett granatgevär eller rekylfri 
kanon med en räckvidd på 2-4 km. Vapnet, som har en kärn
laddad stridsdel ( < l kt), finns i två versioner, en "bärbar" och 
en jeepmonterad. Det andra vapensystemet är artilleriraketerna 
med räckvidder upp till c:a 40 km. Exempel härpå är de ryska T-SB 
(bild 9) och T-5 C samt den amerikanska Honest John. 
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Bild 9. 

Bild 8. 

Amerikansk Davy 

Crockett med utskjut

ningsanordningen m or'

terad på en jeep. 

Rysk artilleriraket T-5 B på bandgående chassi. 

På grund av att artilleriraktema är ostyrda blir deras precision 
förhållandevis dålig. För att avhjälpa detta syns utvecklingen i U SA 
gå mot en typ av markrobotsystem, där i princip en artillerir a
ket förses med en enklare typ av styrning. De studerade projek 
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Bild 10. 

"EL K a har" egyptisk markrobot. 

ten har med räckvidden som indelningsgrund benämnts Missile A, 
B, C och D. Projekten A och B, som avser de kortaste räckvid
derna (5-50 km), har numera slagits samman och kallas Missile 
B. Styrningen för detta robotsystem har fått beteckningen Au
tornet och utgörs av accelerometrar, som avkänner rörelseföränd
ringar och kompenserar med dragkraftsimpulser. Missile B avses 
ersätta Honest John och Lacrosse. Markrobotar har ett sådant an
vändningsområde och ligger i en sådan kostnadsklass att även 
mindre nationer kan utveckla och anskaffa sådana. De kommer 
därför att få allt större spridning. Under sommaren 1962 har t e 
Egypten provskjutit två olika typer, El Zafer "Erövraren" resp 
El Kaher "Segraren", med räckvidder på c:a 300 resp 600 km 
(bild l 0). 



294 

Tabell J. Vissa data för några aktuella marho/?otar. 

l Land l l l Räck-~v· k Is 'd l Utveck-
Robot Typ M 'dd 1 t , tn s- Styrning oror V I , d l lin gs l ä~c l ton c 

(ffi 

Lacrosse USA HalvbalL KR 32 Kärn, Fjärrman- Operati v. U nder 
sprang övrenng utg~ende 

Matador USA Aerodynam. Turbo- 800 4,5 Kärn Program + Operativ 
jet fjärrm 

Mae e USA 800- 8 Kärn, ATRAN el Version A opera-
2.000 spräng TNl ti v. Ersätter 

Matador 

Co rporal USA Ballistisk VR 140 5 Kärn, Program + Operati v 
spräng fjärrm 

Sergeant USA HalvbalL KR 140 4,5 Kär !l TN Under produkt i-
on. Operati \ 
1963. Ersä tter 
Corporal 

Redsrone USA Ballistisk VR 320 20 Kärn TN Operativ 

Pershin g USA KR 600 16 Kärn TN Under utveckling. 
Operativ mot slu-
tet av 1963. Er-
sätter Redstone 

T-7A Sovjet Ballistisk KR 140 4,5 Kärn TN + fjärrm Operati v 

T-1 VR 600- 20 Kärn Operativ 
1.000 

Komet II KR 650 19 Kärn TN Operativ. Finns 
ä ven p~ fa n y g 

Golem I VR 650 16,5 Kärn TN + fjärrm Operativ 1961 

l Version A har ATRAN (= Automatic Terrain Radar and Navigator), versi on 

B har TN. 

Precisionen för ballistis!ea robotar 

Uppgifter om robotars precision lämnas endast i undantagsfal l. 
(Då det sker, är det ofta av speciella skäl. Dessa kan vara av pol'
tisk eller försäljningsteknisk natur). Vid de ryska provskjutning
arna mot Stilla Havet i början av 1960 angavs exempelvis, att en 
robot på 12.500 km skjutavstånd träffat 2 km från målet. Presi
dent Eisenhower har beträffande provskjutningar med Atlas 1959 
-60 sagt, att nedslagspunkten för 15 av dessa legat inom c:a 3 km 
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avstånd från målet. Provskjutningar utförs emellertid av mycket 
kvalificerad, sp<!cialutbildad personal under mycket gynnsamma 
förhållanden och ofta efter lång förberedelsetid. Under dylika för
hållanden uppnådda spridningsvärden kan därför ej anses vara re
presentativa för en operativ robot. Vid fältmässiga robotskjutningar 
tillkommer nämligen åtskilliga okända och försvårande faktorer, 
som gör att spridningen blir större än vid provskjutningar. 

Spridningen anges ofta som 50-procentig radiell spridning, Rso, 
d v s som radien i den cirkel, inom vilken 50 Ofo av träffarna lig
ger. I robotar med lång räckvidd används vanligen ett noggrannare 
styrsystem än i markrobotar med kort räckvidd. Detta medför att 
i förhålland e till skjutavståndet kommer spridningen procentuellt 
sett att minska med ökande räckvidd. 

Ballistiska robo tar optimeras i allmänhet för max räckvidd. För 
kortare skjutavs tånd utnyttjas ofta s k övergradsbanor med en 
procentuellt sett sämre precision s·om följd. Detta medför att för 
en och samma robot blir spridningen i kilometer räknat i stort 
sett oberoende av skjutavståndet. 

Av pressuppgifter att döma torde den fältmässiga spridningen 
för ballistiska robotar i dagens läge vara av följande storleksord
mng. 

Robottyp 

Fjärrobot, l~ngdistansrobot 
, medeldistansrobot 

Markrobot 

Skjutavst~nd, km 

10.000 
2.000 

500 

R so, km 

12-6 
7-3 
3-2 

För övervakade, tröghetsnavigerade ballistiska robotar torde man 
under ostörda förhållanden kunna räkna med det lägre spridnings
värdet. 
Anm: I angivna spridningsvärden har hänsyn inte tagits till det geodetiska un

derlaget resp felaktigheter i m~ll ägesbes tämningen. 

Attackrobotar 

Allt eftersom luftförsvarsmedlen - luftvärn, luftvärnsrobotar 
och jaktflygplan försedda med jaktrobotar - ökat i effektivitet, 
har man tvingats utveckla allt bättre stridsmedel för bomb- och 

22 
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Bild 11. 

Attackroboten Bullpup i olika 

versioner. 

Uppifrån: 

Bullpup B 

Bullpup A 
GAM 83 B (kärnladdad) 

TGAM 83 ( övningsrobot). 

attackflygplan. Ett led häri utgör attackrobota~na, som kan ·vara 
antingen taktiska, d v s med begränsade räckv1dder, eller strate

giska. De senare, benämns ofta även ~:stan~-o~_f-bombs".: 
Av de taktiska attackrobotarna marks 1 Vast framfor allt den 

amerikanska Bullpup i dess olika versioner samt den franska A -
30 (Nord 5401). Den senare har ä:en inköpts a.v Eon~~and (Roy~! 
Air Force). Bullpup har levererats 1 stort an~al ull s~val US Navy, 
som ursprungligen utvecklat roboten, som ull US A1r Force._pess
utom skall den licenstillverkas i Europa för flera NA TO-lander, 

däribland Danmark, Norge och England. 
Av Bullpup finns sex versioner i produktion eller under utve~k

ling. Inom Navy finns två. olika typer, Bullpup A resp. B. Bada 
har sprängämnesladdad stndsdel men av ohka storlek, 11_0 resp 
450 kg. V'ersion B är även i övrigt längre och tyngre (b1ld 11) 

samt har något större räckvidd. 
Den första versionen inom Air Force utgörs i princip av Bullpup 

A fast med något annorlunda styrprincip. Denna version är be
nämnd White Lance. En utveckling (GAM-83 B) av denna har 
försetts med kärnladdad stridsdeL Under utveckling finns inom 
Air Force dessutom en ny Bullpup med beteckningen GAM-83 C. 
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Bild 12. 

Den strategiska attackroboten Hound Dog. 

Dennas ändrade nosutformning och styrsystem kan ge anledning 
till spekulationen, att roboten förses med målsökare för anfall mot 
aktivt sändande mål såsom radar - och radiostationer. 

Bland de strategiska attackrobota rna finns ännu så länge endast 
den aerodynamiska typen i operativ tjänst. Flertalet av dessa ro 
botar är avsedda att göra anflygningen på hög höjd för att i sista 
delen av banan dyka mot målet. En sådan robot kan emellertid 
upptäckas av förvarningssystemen i ett tidigt skede och som alla 
aerodynamiska robotar bekämpas. I avsikt att minska upptäcksris
ken har man därför i USA med Hound Dog nu påbörjat försök 
med anflygning på lägsta höjd (bild 12). Dessutom pågår prov med 
radarabsorberande skikt på roboten. 

Ett annat och kanske betydelsdullare led i försöken att minska 
risken för nedskjutning av roboten är utvecklingen av den ballis
tiska attackroboten. Det hittills enda kända projektet är den ame
rikanska Skybolt (bild 13). 

Som vapenbärare för Skybolt avsågs bombflygplanen B-52 G 
och H. Roboten avsågs fällas från moderflygplanet på hög höjd. 
Efter att roboten kommit väl fri från flygplanet skulle robotmo
torn ha tänts, och roboten stigit i brant vinkel styrd av ett trög
hets-/stjärnnavigeringssystem. Den skulle sedan ha följt en ballis
tisk bana mot målet. Hittills har sex flygskjutprov utförts, av vilka 
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Bild 13. 

Den amerikanska ballistiska 

at tackroboten Skybolt på B-51 

H under flygprov. 

ett lär ha varit lyckat. Aven engelsmännen var intresserade av den
.na robottyp och bidrog länge till dess utveckling. Förebärande bl a 
tekn,iska syårigheter och alltför höga utvecklingskostnader med
d.elade emellertid USA i höstas sin avsikt att nedlägga projektet 
.samtidigt som engelsmännen erbjöds att helt överta detsamma så
väl tekniskt som ekonomiskt. Under dessa förutsättningar var det 
omöjligt för engelsmännen att ensamiJ.1a föra projektet i hamn 
Projektet nedlades därför som attackprojekt. Det synes rimligt at . 
.anta att utvecklingen av Polarissystemet kan ha påverkat USA :s 
ställningstagande även i detta fall. 

K ven i Sovjet är intresset stort för attackrobotar vilket bl a 
framgått vid flygdagarna i Moskva och Leningrad under 1961. Vid 
dessa tillfällen har en stor flora av dylika robotar visats. Känne
domen om dem är dock relativt begränsad. Varje bomb/attack
flygplantyp samt vissa helikoptrar tycks kunna utrustas med en 
särskild attackrobot, vilket antyder att Sovjet har både taktiska 
och strategiska typer. Samtliga visade robotar syns vara aerody
namiska. Den som bärs av Tu-95 Bear (bild 14), påminner om 
Snark och torde ha motsvarande prestanda utom beträffande räck
vidd, som sannolikt är av storleksordningen 2.000 km. Tu-16, Bad-
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ger, har visats med en robot, som motsvarar Hound Dog. Räck
vidden med väteladdning är troligen omkring 500 km. Attackro
bot t illhörande flygplan Beauty bör kunna skjutas av avstånd upp 
till c:a 300 km. 

Tabell 4. Vissa data för några aktuella attackrobotar. 

Robot l Land l Motor l R~~~-~ V~~t, l 

Bull pup A USA VR1 5-10 260 
(White Lance) 

Bullp up B USA VR1 5-15 800 

AS-30 Frank- KR 5-15 500 
rike 

Komet III Sovjet KR 90 2.000 

Blue Steel E ng- YR 500 7.000 
land 

HoundDog USA Turbo- 800- 4.300 
jet 1.100 

Skybolt USA KR 1.800 4.000 

Tu-95 arb Sovjet Turbo- 2.000? c:a 5 
jet ton 

Tu-16 arb 500? c:a 4 
ton 

"Beauty"arb Turbo- 300? c:a 3 
jet el ton 
ramm? 

"Kamov" arb KR? c:a 10? 90? 

Strids
del 

6 

Spräng, 
110 kg2 

Spräng, 
450 kg, 

Spräng, 
220 kg 

Kärn, 
spräng 

Kärn 

Kärn 
(20 Mt?) 

Kärn 

Kärn 

Kärn 

Kärn? 

Spräng 

Styr- Utveck-
lings-n mg läge 

7 8 

Fjärrmanöv- Operativ 
rering 

Operativ 

Operativ . Av
sedd för Mi
rage III och 
Etendard IV, 
ev även 
TSR2 

Lecl:;n-ålc? Operati v. Av
sedd för sjö
nl åt 

TN Under pro
duktion 

TN Operativ. 4 
st rb/ B 52 

TN :f- stjärn- Nedlagd 
navtgenng 

TN? 

Ledstrå le? 

Ledstrålc? 

Ledstråle? Hkpburen 

1 Färdigpackad. Bullpup A ursprun gligen försedd med en krutraketmotor. 
2 I "Nuclear Bullpup"-version är stridsdelen större och försedd med kärnladd

ning. 
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Bild 14. 

Det ryska tunga turbopropbombflygplanet Tu-95 med en strategisk attackrobot 

under flygkroppen . 

Sjö- och kustrobotar 

Intresset för denna typ av robotar är väsentligt olika inom olika 

länder. Fördelen med dessa vapensystem är nämligen b~roende av 

speciella försvarsförhållanden. Då det gäller robotar för insats m ot 

övervattensfartyg är intresset främst koncentrerat till områden där 

invasionshot från havet kan föreligga vilket dock inte hindrar att 

det även på världshaven finns uppgifter där sjöroboten väl kan 

komma till användning. Utveckling av dylika robotar pågår i Sov

jet och i Sverige samt i viss mån i Frankrike. Särskilt i Sovjet 

har utvecklingen varit påfallande intensiv. Sålunda har bl a jagare 

av typ Krupnyj och Kildin och motorbåtar av typ Osa och Kornar 

utrustats med för r~sp fartygstyper stora sjörobotar av aerodyna

misk typ. Arrangemangen ombord tyder på en sjörobot i först a 

generationen, med en bedömd maxfart omkring M 1. Motorro

botbåtarna med sina fasta ställ torde främst vara avsedda för ope

rationer i kustnära farvatten och repres~ntera där en avsevärd 

slagkraft mot alla slag av sjömåL 

Bild 15 . 

skiss av ryska motor

robotbåtar typ O sa och 

typ Kornar. 

Sldzze 10 : Typ Osa 

Sloue l1 : TYo Komor 

Bild 16. 

Ryska motorrobotbåtar typ Kornar. 
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Bild 17. 

Skiss av ryska jagaren Krupnyj . 

Bild 18. 

R ysk jagare ty p K rupny j. 

Bild 19. 

A ntiubcltsroboten Subroc, provad vid de 
amerikanska känrvapenproven 1962 i 

Stilla Havet. 
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De robotbärande jagarna är möjligen avsedda för tpnst på 
världshaven där de kan tänkas bli insatta i samverkan med och till 
stöd för egna ubåtsförband t ex mot de i hangarfartygsförbanden 
ingående ubåtsjaktenheterna. Särskild utrustning tyder även på att 
jagarna är avsedda för tjänst i arktiska vatten, exempelvis ubåtsjakt 
i Ish avet. Under 1962 iakttogs på bl a jagaren Kynda ett robot
ställ med ett i förhållande till Krupnyj något avvikande utseende. 
Gjorda iakttagelser tyder på att det här är fråga om en ny typ av 
sjörobot med sannolikt väsentligt bättre prestanda (tabell 5 sjö
robot II). 

För sjö- och kustrobotar i allmänhet gäller att de under sista de
len av sin bana styrs med hjälp av målsökare i roboten. Under hu
vuddelen av banan i övrigt styrs roboten vanligen genom fjärr
manövrering. Träffsannolikheten, som är beroende av målinmät
ningens noggrannhet, kan bedömas bli hög mot mål, vilka befin
ner sig inom räckvidden för land- och fartygsbaserade mätstationer. 

En speciell form av sjörobot utgör antiubåtsroboten. Utveck
lingen inom detta område syns domineras av USA men den pågår 
även i Frankrike och sannolikt också i Sovjet. En del av de fram
tagna antiubåtsvapnen saknar styrning och är således ej robotar 
egentlig mening. Exempel härpå är den amerikanska Asroc. 
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Tabell5. Vissa data för några aktuella sjö- och kustrobotar. 

Robot 

.J-3 

Sjörobot 
I a 

Sjörobot 
I b 

Sjörobot 
II 

Subroc 

A stor 

Malaface 

Malafon 

M20 

ss 11 

Land 

2 

Sovjet 

Sovjet 

So vjet 

Sov j er 

USA 

USA 

l !Räck- ~ ·k Is ' d l Styr-M 'dd V1 t, tn s-
otor V l ton del n i ng 

km 
An m. 

l 3 l 4 l s 

R a mm 700 9,5 

KR + 50? 1? 
Turbo-
jet? 

KR + 25' 
Turbo-
jet? 

l 6 l 7 

Kärn, Fjärrmanii v 
l ton + målsiiku? 

Spräng?Progran1 el. 
komnundo + 
måhökn 

Spräng? Målsök n 

8 

Kust- och sjörb. 
Operativ bl a 
på ett flertal 
kryssare 

Operativ på je
gar.e typ Krup-
ny J 

Operativ på 
Osa Kornar 

KR 500? Spräng? Prog1am el. Operativ, på ja-

KR 45 

KR C:a 20 0,9 

Kärn? kommando + gare typ .Kynd a? 
målsöka 

Kärn, 
spräng 

Kärn , 
sprän g 

Trådstyrd 

Operativ på ub 
i begränsad om
fattning. Anti-
ubåtsrobot 

Under utveck
ling. Db-base
rad, antiubrb 

frankrike Turbo- so 1,5 Spräng F j:irrmanri·,r Under utveck-
jet 

KR 15 

S v~rit,e Turbo-
jet 

KR 3,5 0,03 

+ målsöb re? ling. Sjörb. 

Spräng, Program + Operativ. övfth-
100 kg må lsökn baserad, anti

uhrobot 

Typarbete på
går 

Operativ 

Luftvärnsrobotar 

Forskning och utveckling på luftvärnsrobotområdet fortgår i 

oförminskad eller snarare intensifierad takt. Tyngdpunkten syns 

härvid i dagsläget ligga på robotar för de kortare skjutavs.tånden 

samt på robotar för bekämpning av ballistiska robotar (antirobot

robotar). För att kunna få ut rimlig effekt av ett luftvärnsrobot

system måste det förutom robot och utskjutningsanordning även 

inkludera en omfattande teleteknisk utrustning, såsom apparatur 

305 

Bild 20. 

D en amerikanska bärbara luft

värnsroboten R edeye, avsedd för 

korthållsskydd. 

för spaning, m ålföljning, automatisk databehandling, robotföljning 

och - styrning. Detta medför att de för det territoriella luftför

svaret avsedda systemen liksom övriga markbundna system ten

derar att bli av stationär karaktär samt relativt sårbara. För att 

råda bot på detta har stora insatser gjorts för att ge de markbund

na luftvärnsrobotsystemen, främst de för närskydd, ökad rörlig

het. I detta avseende syns tendensen vara att placera robotar och 

annan utrustning på bandlavettage. Detta är en utveckling som 

gynnats genom övergång till kompakta vapenpaket, inrymmande 

förutom vapen även erforderlig utrustning för spaning, eldledning 

och styrning. Det f n mest kritiska problemet torde gälla hur man 

skall få tillräckliga spaningsräckvidder (förvarningstider), och hur 

man skall tillfredsställande k lara identifiering och stridsledning för 

att undvika nedskjutning av egna flygplan. Dessa problem syns f n 
inte vara helt lösta. 

En luftvärnsrobot leds normalt mot målet - åtminstone under 

sllJ.tfasen - av en m ålsökare. Stridsdelen är oftast försedd med zon

rör, varför direktträff inte är nödvändig för att få verkan i målet. 

Under ostörda förhållanden torde träffnoggrannheten vara god. 

N ormalt är därför sprängämnesladdad stridsdel tillfyllest. Vissa 
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Bild 21. 
"Mauler". 

luftvärnsrobotar kan dock alternativt förses med kärnladdning, 
bl a för att få god verkan mot hela formationer av flygplan. Ned
skjutningssannolikheten varierar för olika system och alltefter 
förutsättningarna (målfart, -höjd, -riktning m m). Ett ungefärligt 
riktvärde, totalt sett, torde i dagsläget vara c:a 0,6. 

Exempel på luftvärnsrobotsystem, som är under utveckling r · r 
närskydd utgör de amerikanska Mauler och Redeye (bild 20). D et 
senare är ett bärbart enmansvapen för skydd mot flygplan på låg 
höjd. Utvecklingen av själva vapnet har kostat 23 milj dollar och 
är i princip klar, men produktionen lär t v inte få sättas igång, 
sannolikt i avvaktan på att stridsledningsproblemen först skall 
få sin lösning. Till Mauler ställs f n stora förhoppningar. Man räk
nar med att få fram ett modernt (lättrörligt) lv-robotsystem som 
skall kunna bli verksamt mot såväl överljudsflygplan som ballis
tiska robotar med kort räckvidd. Två versioner avses, en för arme
bruk och en för tjänst på fartyg. Markversionen, som tagits fram 
först, är tekniskt klar och kan väntas bli operativ 1964-65. D en 
avses bli fordonsbaserad (bandgående) med 12 robotar på varje en
het. Systemet skall vara lufttransportabelt. Bild 21 visar en Mauler-
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Bild 22. 

Den engelska Bioad
hound Il under en 

provskjutning. 

modell det första fotografiet av en bandburen eldenhet. Den far
tygsburna versionen som f n är under forcerad utveckling benäm
nes Sea Mauler och kan beräknas vara operativ under senare delen 
av 60-talet. Målsättningen för denna torde ha varit ett vapensy
stem främst avsett för fartygens eget självförsvar och med en tek
nisk utformni ng som underlättar dess inbyggande i skilda fartygs
typer - lätta stridsfartyg lika väl som transportfartyg av olika 
slag. 

A,v övriga luftvärnsrobotar för närskydd kan den engelska Sea
cat nämnas. Denna robot är fartygsbaserad och avsedd för för
svar av det egna fartyget mot direkt anfallande flygp lan. Den har 
för prov anskaffats av den svenska marinen. Försök avses inom kort 
sättas igång med målroboten KD 2 R-5 som mål. 

Utvecklingen av luftvärnsrobotar för låghöjdsskydd respektive 
med medellånga räckvidder har främst tagit sikte på förbättrade 
prestanda, speciellt avseende spanings- och målföljningsutrustning
e~s täckning, samt ökad störsäkerhet. Låghöjdsskydd har möjlig
gJorts framför allt genom tillkomsten av CW-radar med vars hjälp 
rörliga mål kan särskiljas från fasta. En robot tillhörande denna 
kategori är den amerikanska Hawk, som beställts för svenska ar
mens räkning för skydd av armestridskrafter. Denna robot är i 
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Bild 23. 

Ryska kryssaren "Dverchinsky" med lv-robot bestyckning. 

tjänst i Europa, Fjärran Östern och Panama och anskaffas dessutom 
av ett flertal NATO-länder. 

Luftvärnsrobotar med medellånga räckvidder kan även utny t t-
jas upp till mycket höga höjder. Ett flertal robottyper inom den
na kategori är i tjänst. Det största antalet i Väst utgörs av Nikc
robotar, Ajax och Hercules. Sådana robotar finns bl a i Danmarl· 
och Norge. 

Schweiz och Sverige har beslutat anskaffa Bloodhound II (bild 
22), som är under utveckling i England. 

Till denna grupp av robotar kan även den ryska T-6 hänföras 
som är operativ i stort antal. En modernare version av denna r -
bot med förbättrade prestanda torde redan vara i tjänst vid fö r
band, möjligen även fartygsbaserad på jagare. På kryssare av Sverd
lovklassen har iakttagits lvrobotar av en typ liknande M 2 (bild 23). 

De hittills utvecklade luftvärnsrobotarna kan endast användas 
för bekämpning av flygplan och aerodynamiska robotar. Visserli
gen har man i ett fåtal fall (med Hawk och Nike Hercules) under 
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prov lyck ats skjuta ned ballistiska robotar (såsom Corporal och 
B onest John), men detta har ägt rum under speciella förhållanden, 
där alla grunddata på förhand varit kända. Utveckling av försvars
medel mot ballistiska robotar pågår emellertid. 

Ett av dessa projekt i USA kallas Defender. Det omfattar ännu 
så länge endast studier av vilka bekämpningsmöjligheter av ballis
tiska robotar som finns (under startfasen, i rymdbanan, vid åter
inträdet i atmosfären) samt vilka tekniska lösningar som står till 
buds h_ärvid (robotvapen, bekämpning från satelliter, strålnings 
vape_n 1 form av LASER, ne_utronbomber, kärnladdningsexplosio
ner 1 rymden m m). Ett led 1 försöken att lösa försvaret mot bal
listiska robotar kan d~ amerikanska kärnvapenproven vid John
ston-ö~ sägas ~a var~t. I planerna för dessa ingick en serie prov 
med vateladdmngar 1 megaton-klassen på höjder mellan 50 och 
800_ km. Avsi~ten _var att utr~na effekte_n av sådana explosioner på 
radwkommumkauoner och pa elektromska komponenter i vapen
system av alla slag men med speciell inriktning på försvar mot 
ICBM. 

_Ett mera påtagligt vapensystem mot ballistiska robotar utgör 
N1ke Zeus (blid 24), som är under utveckling inom US Army. Pro
grammet har nu nått så långt att verkliga skjutprov utförts från 
ön Kwajalein i Stilla Havet mot ICBM som sänts upp från USA. 
18 st Atlasrobotar avses för dessa prov. Det första provet miss
lyckades medan det andra däremot av Army har anförts som en 
triumf. Enligt pressmeddelanden kom Nike Zeus vid detta till
fälle "within killing radius" från A'tlas-noskonen, d v s denna skul
le ha förstörts om Nike Zeus hade varit försedd med kärnladdad 
stridsdeL Huruvida Atlas-noskonen hade samma egenskaper (så
~om radarmålyta, reflexionsförmåga m m) som stridsversionen har 
mte bekantgjorts. Några verkliga eller simulerad~ skenmål före
kom emellertid ej. Resultatet av provet torde dock kunna beteck
n!s som ett frams_teg för utveckling~n på detta område. Ytterligare 
nagra lyckade skjutprov har därefter utförts. 

Striderna inom USA om Nike Zeus-systemet vara eller icke vara 
har varit mycket livliga och långvariga. De pågår fortfarande. Or
sakerna är bl a att detta vap~nsystem är ytterst komplicerat och 
dyrbart. Aven om resterande prov skulle bli en framgång för det
ta antirobotsystem är det inte säkert, att det kommer att anskaf
fas. Försvarsministern Mc Narnara har sagt att försvaret av 27 
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Bild 24. 

Antirobot-roboten Nike Zeus som 
är under utveckling i Amerika. 

viktiga befolkningscentra i USA skulle kosta c:a 14 miljarder dol
lars, d v s c:a 20 års svensk försvarsbudget. Trots detta skulle man 
inte få skydd av hela landet beroende på otillräcklig räckvidd fö r 
Nike Zeus. Dessutom skulle skyddet bli osäkert dels på grund av 
svårigheten att skilja mellan skenmål och den verkliga stridsdelen1

, 

dels på grund av att en samtidig insats av motståndarens samtliga 
ICBM skulle kunna mätta USA :s förvarningssystem. Om Nike 
Zeus-systemet skulle komma i produktion kan det sannolikt inte 
bli operativt förrän tidigast 1965. 

Hur långt ryssarna hunnit i utvecklingen av försvarsmedel mot 
ballistiska robotar är svårt att fastställa med ledning av öppn .1 
pressuppgifter. Sannolikt utgjorde de ryska kärnvapenproven hös
ten 1961 bl a ett led i denna utveckling. Efter provseriens avslu
tande gjordes uttalanden från ryskt håll att "Sovjet har löst pro
blemen med försvar mot ballistiska robotar". Härav kan dock 

l ICBM kan vid ingång i den ballisti ska delen av banen uppdelas i ett ro-tal 

enheter av vi lka 2-3 kan vara verkl iga kärnladdningsbärande stridsdelar, övriga 

skenmåL 
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inte den slutsatsen dras att Sovjet skulle ha något dylikt vapen
system operativt än. Under sommaren 1962 sa Chrustjev att "Sov
jet förfogar över antirobot-robotar, som kan träffa en mygga i kos
mos", ett uttalande som naturligtvis främst får til1äggas propagan
distiskt och politiskt syfte. Emellertid har i västerländsk press fö
rekommit uppgifter om ett ryskt antirobot-robotprojekt, kallat 
SA-6, som skulle ha kommit längre än Nike Zeus och eventuellt 
vara under produktion. Det torde under alla förhålland en vara 
rimligt att räkna med att Sovjet i detta avseende ligger väl i pari
tet med USA. 

Tabell G. Vissa data för några aktuella lu f t·värnsrobotar. 

Räck-
Robot Land Vikt, v idd, kg km 

2 3 4 

Redeye USA 10 C:a 4 

Ma u ler USA C :a 55 C:a 10 

Seacat England C:a 70 C:a 5 

Seaslug 

Golem III Sov jet C:a 2000 C:a 15 

Tarra r USA C :a 700 16 

Terrier USA 1.350 16 

liawk USA C:a 600 30 

23 

Höjd-
täck-
ntng, 

m 

5 

Låg höjd 

Låg hö jd 

Strids- Styr-
del ni ng 

6 7 

Spräng !R-mål-
sökare 

Spräng Radar-
må l-
sökare 

Utveck-
lingsläge 

mm 

8 

Under utveck
lin g 

Under utveck
lin g. Skall kun
na avfyras även 
u~der fö rflytt-
mng 

Spräng Fjärr- Under produk-
manöv- tion . Fartygs-
rering buren 

Spräng Ledstråle Version 
operativ; II 
under utveck
ling. Fartygs
buren 

19.000 Spräng !R-mål- Operativ. Far-
sökare tygsburen, även 

på ub.? 

300- Spräng Ledstråle Operativ. 
12.000 Fartygsburen 

13.000 Spräng Ledstråle Operativ. 
Fartygsburen 

30- Spräng Semiaktiv Operativ. 
12.000 rr-målsö-

kare 
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2 3 4 s 6 7 8 

Masurea Frank- 1.450 C:a 30 Spräng Ledstråle Under produk. 
rike tio n. Fartygs-

buren 

M2 Sov jet 1.800 30 22.000 Spräng Komman-Operativ, ev på 
do + IR- kryssare 
målsökare 

T-6 Sovjet C::t 1800 30-40 300- Spräng IR-och/ Operativ bl a på 
18 .000 Kärn,? eller rr- kryssare 
Låg höjd målsökare 

T-8 Sovjet 850? C:a 40? Låg höjd Kärn,? IR-mål- Operativ? 
t över spräng sökare bl a på jaga re 
20.000 

Thunder- England C:a 1800 C:a 40 Kärn, Semiaktiv Operativ. 

bir d spräng rr-mål- Version II under 
sökare utveckling 

Blood- C:a 2000 60 18.000 Spräng Semiaktiv Version II under 

hound rr-mål- utveckling 
sökare Operativ. 

Ta los USA 3.100 120 över Kärn, Ledstråle Operativ. 
20.000 spräng +halv- Fartygsburen 

aktiv r r-
målsökare 

Ni k e USA 4.500 120 45.000? Kärn, Kom- Operativ 

Hercules spräng man do 

Bomare USA C:a 7000 300-700 C:a 2100 Kärn, Komman- Operativ, l l 
spräng do + rr- divisioner l 

målsökare USA, 2 d iv i 
Kanada 

Nike ZeusUSA C::t 19000 C:a 250 C:a Kärn Kom- Under utveck-
250.000 (c:a l man do lin g. Tveksamt 

M t) om r b kommer 
i produktion 

jaktrobotar 

De senaste årens utveckling av jaktrobotar har främst siktat på 
ökat användningsområde. Detta har bl a medfört ökade anfalls
möjligheter så att ett jaktflygplan nu kan anfalla från i stort sett 
valfri anfallsvinkel, även från den främre sektorn i förhållande t ill 
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Bild 25 . 

Den engelska jaktroboten Red Top med förbättrad infraröd må/sökare. 

bombflygplanet. Detta har möjliggjorts genom tillkomsten av för
bättrade robotmålsökare, bl a infraröda målsökare som kan känna 
uppvärmningen av nosparti och vingframkanter på grund av det 
aerodynamiska trycket (bild 25). 

Såväl IR- som radarmålsökare i jaktrobotar har begränsningar 
med hänsyn till atmosfäriska förhållanden och jaktflygplanets tak
tiska uppträdande. Infraröd strålning avskärmas av dimma, dis och 
moln och dessutom kan en IR-målsökare ha svårt att skilja mellan 
!R-strålning från solen respektive från det mål som ska anfallas. 
En radarmålsökare har å andra sidan sina brister vid anfall på lägs
ta höjd genom svårigheten att skilja mellan fasta ekon respektive 
flygplanmåL Man strävar därför efter att utveckla två versioner 
av en och samma jaktrobot, den ena med IR-målsökare och den 
andra med radarmålsökare. Ett jaktflygplan kan då beväpnas med 
båda versionerna och under anfall utnyttja den som är gynnsam
mast med hänsyn till omständigheterna. Exempel härpå är bl a den 
amerikanska Falcon (bild 26), som även anskaffats till Sverige som 
jaktrobotbeväpning på J 35. 
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Bild 26. 

Falcon familjen. Fr. v.: 
GAR-11 (kärnladdning, 

radarmålsökare ), 
GAR-2A IR-målsökare), 
GAR-1 D ( radarmålsökare ), 
GAR-4A (I R -målsökare), 
GAR-JA (radarmålsökare). 

~ 
~ 

Tabell 7. Vissa data för n/i gr a aktuella jaktrobotar. 

Robot Land l Vikt, l Räck-~ Strids- Styrning 
Utvecklingsläge 

k v1dd, del m m g km 

1 2 l 3 l 4 l s 6 7 

Siclewinder USA 70 4 Spräng IR-målsökare Operativ på bl a 
l A US hangarfartygs-

baserade flygplan 

Falcon 60-70 10 Spräng IR- och/ellerOperativ (GAR-9 
(GAR-1,-2, (GAR-11 rr-målsökarc under utveckling). 
-3,-4,-9,-11) kärn) Beväpning på F-89, 

F-1 01, F-1 02 och 
F-106 

Sparrow 3 170 lO Spräng Rr-målsökarc Operativ på US 
hangarfartygsbase-
rade flygplan 

M- 100 A Sovjet 40 6 Spräng Rr-målsökareOperativ 
+fjärr-
manövr 

2 4 

firestreak England 135 7 

Red Top 15 

Matra R 511 Frankrike 180 8 

Matra R 530 190 

Sispre C-7 I ta lien 70 10 

Spräng 

Spräng 

Spräng 

Soräng 
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6 7 

IR-målsökarc Operativ på Javelin, 
Lightning och Sea 
V ix en 

IR-målsökarc Under utveckling 
för Lightning 

Rr- eller IR- Operativ 
målsökare 

IR- och/cllerS lutliga flygprov. 
rr-målsökare Sannolikt snart i 

produktion. Beväp
ning bl a för 
Mirage III 

Spräng IR-(a!t rr-) Under utprovning 
målsökare 

Tendenser och utvecklingslinjer 

Som av redogörelsen framgått bedrivs ett intensivt forsknings
och utvecklingsarbete för att dels förbättra befintliga robotvapen-
system, dels utveckla hela nya system. . 

D e framsteg, som härvid åstadkommits har ibland på ett drama
tiskt sätt lett tiil beslut om sanering av typfloran inom olika bran
scher. Bristande balans i funktionskedjan torde sålunda ofta ha va
rit den direkta orsaken. (Skybolt, Thor m fl, kanske även MMRBM) 

Projekt som endast för kort tid sedan tycktes erbjuda operatö
rerna-politikerna nya genvägar till det slutliga målet har måst över
ges. System, som till helt nyligen sysselsatte en månghövdad exper
tis och drog miljoner dollar och pund i kostnader, har snabbt, 
och ofta inte utan politiska återverkningar lämnat scenen. 

Att gallringstakten även högst avsevärt påverkats av det eko
nomiska tryck som f n råder i väster skall inte undanskymmas, 
men ändrar heller intet i sak. 

Den fjärrobot som idag bäst svarar mot de krav som kan ställas 
på ett vapen man ej kan 'gå runt' och vars slag ingen kan förhind
ra - the seeond strike weapon - skjuts ut från en ubåt i u-läge, 
är av ballistisk typ och utnyttjar tröghetsnavigering för sin styr
ning. 
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Polarissystem~t1 , det system som här åsyftas, och på vilket en 
teknisk-ekonomisk kraftsamling f n äger rum, får stå som exem
pel på ett vapensystem inom vilket det råder god balans mellan 
skilda led i funktionskedjan. 

Andra robotprojekt som f n står i centrum för intresset är an
tirobot-roboten och den taktiska lv-roboten. Beträffande den se
nare gäller det främst att nå fram till en mer lätthanterlig robot 
som möjliggör en rörlig och spridd basering men fortfarande med 
goda målupptäckts- och stridsledningsmöjligheter. 

Mauler är ett av de system i USA på vilka resurserna f n koncen ,
reras. Dess väntade stora användningsområde och högt utvecklade 
rörlighet är goda motiv härför. Aven den för fartygsbasering a\
sedda Sea Mauler kommer att medföra väsentliga och avgörande 
förbättringar av övervattensfartygens luftförsvar. Genom det kom
pakta utförandet räknar man med att Sea Mauler inte endast skall 
kunna utnyttjas på örlogsfartyg utan även på större handelsfartyg 
-trupptransportfartyg eller andra fartyg med exklusiv las!;. Kon
vojskyddet, i vilket redan ingår de ombord baserade lv-robotarn.l 
av typ Tartar, Terrier och Talas (tabell 6), väntas genom Sea Mau
ler få en betydelsefull förstärkning. 

Parallellt med och av största betydelse för robotutvecklingen, 
sker utvecklingen på satellitområdet. Genom mätningar av gra
vitation, jordmagnetism, luftmotstånd etc erhålls betydelsefulla 

uppgifter för mållägesbestämning, utskjutning och navigering. c 
genom förkortningarna MIDAS (Missile Defense Alarm System), 
TIROS (Television and Infrared Observation Satelite) och SAM S 
(Satelite and Missile Observation System) kända amerikanska sa
tellitprojekten får tjäna som exempel på system som kan få sto r 
betydelse för underrättelsetjänsten i rymden. 

"Midas" uppgift är främst att varna för överraskande robotan
falL "Midas" -systemet bygger på mätning av den infrastrålning 
som uppkommer vid avfyring av en robot. Med ett system p'l 
12-15 Midas-satelliter samtidigt i omlopp beräknar man i USA 
kunna få en sådan täckning att en förvarning om c:a 30 min skul
le kunna erhållas. Midas-systemet är emellertid ännu inte operativ t. 
Funktionsstörningar av olika slag vidlåder fortfarande projektet. 

1 Anm: Samma gäller i princip det ballistiska robotsystem som Sovjet idag d i;

pon era r på ub . 
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"Tiras" är en väderleksrapporterande satellit, utvecklad som ett 
uteslutande civilt rymdprojekt. "Tiras" är försedd med kameror 
med vilka molnformationer fotograferas m m. Ett mer avancerat 
system under namn "Nimbus" avses ersätta nämnda satellit. 

"Samos", kallad "Sky Spy" är en effektiv underrättelsesatellit. 
"Sam os" -systemet bygger på fotografering av jordytan med möj
lighet till refotografering av särskilt misstänkta områden. Som 
mått på kamerans känslighet har angivits att detaljer av storlek 10 
fot kan urskiljas från en höjd av 300 miles. Insamlade informatio
ner återsänds till basen i USA med "high-fidelity TV cameras". 

Att de satellitsystem som här nämnts är av särskilt intresse fram
går av att USA hittills satsat sammanlagt c:a 1 biljon dollar, en
dast på SAMOS- och MIDAS-projekten. Liknande ansträngningar 
såväl på det tekniska som på det ekonomiska området karaktäri
serar även läget i Sovjet. 

Om ett ev kommande krig har Chrustjov en gång yttrat: 
" - - - Tidigare strävade staterna att hålla armeer nära sina 
gränser för att då det behövdes kunna bygga upp ett slags stäng
sel av soldater och kanoner. Om en stat ville tränga in över grän
serna till ett annat land var det tvunget att anfalla detta lands 
trupper vid gränsen. Om ett krig börjar nu kommer stridshand

lingarna att utveckla sig annorlunda. Kriget kommer främst att 
börja på djupet av de stridande länderna, varvid det inte kommer 
att fi nnas en enda huvudstad, ett enda industriellt ell~r administ
rativt centrum, inte ett enda strategiskt område som undgår att 

utsättas för anfall inte endast under de första dagarna utan under 
de första minuterna av ett krig. således, kriget kommer både att 
börja på annat sätt, om det påbörjas, och att utvecklas på annat 
sätt" . Så långt Chrustjov 1960. 

Idag - två år senare disponerar USA och Sovjet vardera mer 
än 400 fjärrobotar, som kan bära kärnladdningar och antalet 
kan beräknas bli fördubblat under de närmaste två åren. En stor 
del av dessa robotar kan inte slås ut, hur hårt dc inledande slagen 

än må drabba den angripne. Ingen av supermakterna kan sålunda 
vid ett angrepp räkna med att hindra motparten från en veder
gällning vars styrka snabbt skulle överskrida mättnadsgränsen för 
det egna samhällets motståndsförmåga. 

Inte skadornas omfattning i och för sig men väl deras omfatt
ning per tidsenhet skulle för båda parter sannolikt komma att 
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visa sig ödesdiger, även när det gällde att upprätthålla t o m de 
mest elementära samhällsfunktionerna. De ansvariga myndigheterna 
skulle sannolikt ställas inför chockartade uppgifter och problem 
då skadevolymen snabbt överskred resurserna för reorganisering 
- de mänskliga såväl som de materiella. Den ballistiska fjärrobo
ten som bärare av kärnladdningar av megatonsklass är därför id ag 
logiskt mänsklighetens bästa skydd mot ett krigsutbrott mellan 
dagens två supermakter. Att en sådan kraftmätning med störst:t 
sannolikhet skulle sluta med bådas nederlag - är numera även en 
allmänt godtagen uppfattning. I en kamp på liv och död mellan 
två poli tiska system känner ingen av parterna något alternativ t ill 
fullständig seger över motståndaren. Cassablanca-deklarationen från 
1943 visar här vägen. Talet om begränsat krig - USA: "no cities' 
- torde sålunda sakna relevans i ett krig mellan supermakterna 
Så länge vi endast räknar med två egentliga världsmakter erbjuder 
ett storkrig intet vettigt alternativ, inte en förnuftig lös
ning på något enda problem, med undantag för självstympningens, 
varför det idag är föga sannolikt1

. I samma mån som risken för 
storkrig minskar, ökar emellertid risken för krig genom ombud 
A ven om förutsättningarna för en sådan konflikt f n saknas här 1 

Norden - världens kanske mest homogena och pacifierade om
råde - så finns de i Europa, i central- och sydeuropa i Mellers ta 
Ostern, Afrika, Asien, Amerika och Indonesien. 

Det föreligger alltså ständigt ett visst hot om krig genom om
bud, en typ av krig som kan utvecklas till storkrig mellan super
makterna, även om dessa i det längsta kan förmodas söka undvika 
en sådan utveckling (senaste exemplet gavs i Kuba). 

Om emellertid en av supermakterna eller båda bedömer läget 
så kritiskt att ett storkrig trots allt kan te sig som ett alternativ 
kan ett omedelbart krigshot uppstå mot oss. 

Ett ev krig mot oss kan då antingen få formen av en inledande 
operation till ett storkrig (strategisk kupp), eller, ehuru mindre 
sannolikt, som en deloperation, under ett sådant. Vårt försva rs 
uppgift är att vara krigsavhållande upp till en viss nivå - om möj 
ligt till den nivå som en presumtiv angripare bedömmer vara fö r 

t Anm: Om och när kärnvapen tilldelas (d isponeras av) andra stater eller stats

förbund kan rent principiellt storkrig (kärnvapenkrig) åter sägas er

bjuda olika alternativ el v s ökad risk för allmänt storkrig. 
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hög för att han skall kunna betvinga oss innan huvudmotstånda
ren i ett akut spänningsläge kan förväntas ingripa (frånta honom 
initiativet, hota att öppna kärnvapenkrig). Ett sådant läge kräver 
av vårt försvar inte endast styrka och uthållighet utan även en 
mot läget svarande beredskap. 

En beredskapshöjning idag förutsätter person:1linkallelser och 
är således främst en politisk åtgärd, därtill en åtgärd av relativt stor 
räckvidd . 

Utvecklingen på robotvapenområdet skapar emellertid möjlig
heter att inom en viss ram anpassa beredskapen till aktuellt läge 
utan extra personalinkallelser och uthålligheten kan vinnas genom 
att som vapenplattform främst använda bandfordon, svävare och 
specialubåtar, (flyttbara undervattensva penplattformar ). 

Ett betydande antal "icke allvarligt menade" gränskränkningar 
per år ger oss dock en antydan om att robotvapensystem inte en
samt kan täcka kraven på insatsberedskap - en avfyrad robot lå
ter sig inte återkallas. Först i kombination med ett periferiförsvar 
som kan indikera, följa upp och straffa ev gränskränkande förband 
till sjöss, i luften eller på marken får robotförbanden sitt fulla 
värde. 

I en tid då det tar 88 min att flyga ett varv runt jorden, då en 
ev angripare har tillgång till kärnladdningar av alla slag och dis
ponerar vapenbärare med vilka han kan rikta slag direkt mot var
je betydelsefull del av vårt land är det troligt att vi om vi an
falles a v en stormakt bäst påverlur utgången genom att angripa · 
ren tvingas upp i en krigsnivå, som medför storkrig eller avse 
värd risk för sådant krig. 

Utan att åsidosätta kravet på kvantitet och utan att eftersätta 
kravet på möjligheten att i ett katastrofläge hjälpligt upprätthålla 
samhällsfunktionerna bör därför - i takt med de tekniska och 
ekonomiska förutsättningarna - robotvapnen ges en allt större 
andel av vårt lands samlade vapenarsenal. 

Att en succesiv tyngdpunktsförskjutning mot periferiförsvar 
blir en följd härav är en utveckling helt i linje med de ändrade 
krav som i en framtid ev kan komma att ställas på oss - allians
fria och utan kärnvapen. 

KALLFOR TECKNING: 
l. Missiles and Rackets, USA (Sec 30/ -62). 
2. Aviation Week and Spece Technology, USA (bl a 9/1-61, 12/3-62, 10/9-62). 
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3. F light, England. 
4. Interavia, Schweiz. 
5. Flugwelt, Västtyskland. 
6. Soldat und Technik, Västtyskland . 
7. New York Times. 
8. FOA 2 Notiser. 

m m . 
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Kåranda - Ledarskap 

N ågra funderingar kring sjöofficerens yrke. 

Av kapten P. SWAHN 

D et är SJOtJansten vi har utbildat oss för. Författaren J os e ph 
Conrad (1857-1924) säger: "Endast en sjöman kan förstå i vilken 
utsträckning ett helt fartyg återspeglar karaktärsegenskaperna och 
dugligheten hos en enda individ ombord, fartygschefen. En "land
krabba" förstår inte detta, och understundom kan det även ha 
sina ·svårigheter för oss att begripa detta - men det är nu en 
gång så. 

Ett fartyg till sjöss är en värld för sig själv och i följd av de 
långvariga och avlägsna operationer som flottförbanden måste fö
reta är det nödvändigt, att de ledare som betrotts med befäl om
bord tilldelas stor mak t, stort ansvar och stort förtroende. 

I varje fartyg är det endast på en man, som vid inträffande av 
oförutsedda händelser eller fara t ill sjöss, - inte på någon annan 
ombord - som ansvaret kan överlåtas för säker navigering, ma
skineriets funktion erande, artilleriets rätta användning och mora
len ombord. Det är fartygschefen. Han representerar hela fartyget . 

Detta är den svåraste och mest krävande befattningen inom flot
tan. Inte ett ögonblick under sin kommendering som fartygschef 
kan han undgå tryck~t av sitt befälsansvar. Hans förmåner jäm
förda med hans skyldigheter äro löjligt små. Trots detta är det 
just far tygschefsskapet som åt flottan skapat dess stora ledare." 

De många avskedstagandena inom bl a officerskåren har givit 
vissa tankeställare om att allt inte är som det skall vara i flottan. Nå
gon direkt statistik över orsakerna till de stora avgångarna har 
icke gjorts. Men det synes som om strävan efter högre lön vore 
den främsta drivfjädern och att inom snar framtid nå denna hög
re lön. 

N är man sedan träffar kamraterna efter några år på deras nya 
Verksamhetsfält framhåller de att den anda och trivsel som de 
kände i flottan inte tillnärmelsevis finns i deras civila befattning. 
Vad ekonomin beträffar säger de, har vi visserligen högre lön nu, 
men i flottan finns en hel del dolda förmåner av ekonomisk natur 
som inte har sin motsvarighet i det civila. T ex skattefritt trakta-
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mente, någon timmes ledighet då och då för att klara ut person
liga angelägenheter, ledighet för att underhålla sin fysiska kond'
tion och i samband därmed kostnadsfritt få låna idrottsredskap av 
olika slag såsom segelbåtar, skidor, bollar, tennishallar. Vidare kan 
man för en relativt ringa penning deltaga i sjöofficerssällskapens 
tillställningar av olika slag o s v . 

När man hör sådana här uttalanden börjar man fundera över 
vad som klickar i sammanhanget? Varför stannar inte kamratern :t 
kvar? J a, orsakerna är säkert många och inflätade i varandra. Vad 
bör göras? 

Det är klart att en individ som inte vet hur framtiden kommer 
att gestalta sig p g a bristande informationer från arbetsgivaren 
blir orolig och söker sig till ett tryggare arbetsområde. På MS 
Pers har man emellertid de senaste åren gett ut uppgifter om be

fordringsmöjligheter, hur befordringsberedningen arbetar, vitsords 
formulerande m m. Dessutom lämnar C Pers upplysningar om per
sonalläget genom informationssammanträden inom de olika M K. 
och där de enskilda individerna får tillfälle att framställa önske
mål. Kunde man dessutom i större utsträckning än nu ge indi
viduella långtidsprognoser vore en del vunnet. 

J ag tror också att god kåranda, gott ledarskap och upplysning 
om arbetsförhållandena på civila marknaden och inom flottan kan 
bidraga till att få personalen att stanna. Kåranda o:::h ledarskap 
:!r så sammanlänkade med varandra att det ena inte kan existerJ 
utan det andra. Kårandan bör liksom hittills skapas och byggas 
upp på KSS samt underhållas på VOS, ombord och på olika tjänst

göringsplatser iland. I detta fall ställs det stora krav vid urval av 
kadettofficerare. Då en del kritik på senare år framförts mot k a
detters och yngre sjöofficerares uppträdande vad avser allmän hyfs
~;!ng är det nödvändigt att vi äldre var och en inom sitt verk
samhetsområde ser till och vakar över de yngres uppfostran 1 en 
god kåranda. 

All teoretisk undervisning i befälsutövning upphörde på min 
tid i och med att man gått ut från KSS. Sedan fick den unge of
ficeren klara sig själv. I bästa fall rättade äldre kamrater till br is 
terna men i många fall skedde det endast i form av ovett ellet 
återspeglades det i tjänstgöringsbetyget, vilket föga hjälpte ve
derbörande in på rätt väg. 

Det har konstaterats att utbildningen i befälstjänst icke kan upp-
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höra i och med KSS. Därför anordnas sedan flera år tillbaka dels 
av marinstaben dels av skolcheferna kurser i befälsutövning -
ledarskap med t illträdande instruktörer m fl. Vidare studeras äm
net ledarskap numera även på MHS, VOS och på repetitions
kurser. 

Eftersom alla människor är olika och dessutom fungerar på olika 
sätt - om de är ensamma, i grupp, olika kondition, olika sin
nesstämning o s v så är ledandet av människor en mycket svår 
konst. Tyvärr har inte alltid den ledande personalen klart för 
sig de tta utan de tekniska hjälpmedlen (flygplan, fartyg, robotar, 
motorer m fl), som människan utnyttjar för sitt eget varande, 
sätts i första hand. 

Att folk flyttar, tar avsked och byter yrke är inte enastående 
för flottan. Samma problem har man alltid i tider då det är gott 
om arbete över hela arbetssektorn. 

Men det måste vara en viss måtta på flyttningarna. F n verkar 
det vara en avskedspsykos som griper de anställda i flottan. Som 
jag nämnde inledningsvis jagar man och tror att man ska finna 
något bättre. Nå finner man det man söker? Sannolikt både ja 
och nej . 

Jag framhöll att lönen är den största drivkraften till avskeds
tagandet ur flottan. Men är detta sant? 

Märkligt nog söker folk många gånger sämre betalda jobb för 
att få mera att säga till om. Man v ill vara befäl. Detta är ett na
turligt, mänskligt behov. Eftersom flottan, ja hela krigsmakten, 
har mycket stora möjligheter att tillgodose detta behov, måste det 
b~ista någonstans för närvarande. Jag tror - att det beror på att 
Vl äldre befäl samt de ledande inom flottan inte tar hand om det 
yngre befälet, ger dem vettiga arbetsuppgifter och får dem att 
känna att de gör nytta, och därmed fyller en viktig funktion i att 
göra flottan så effektiv som möjligt. 

Vår nuvarande OB och CM har båda i sina hälsningstal till krigs
makten resp marinen, talat om att det är människan som är den 
viktigaste maskinen av alla. Henne kan man inte ersätta med ro
botar, datamaskiner e dyl. Henne måste man rätt sköta och vara 
Ytterst rädd om. 

När nu våra högsta företrädare är intresserade för människan 
bö: det väl i?te dröja länge förrän även allt övrigt befäl i organi
satwnspyramtden svänger över. 
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Konteramiral J K !ausig skrev h 1916: "Historien visar, att 
utmärkta män med dåliga skepp är bättre än dåliga män med goda 
skepp". . . 

Dessa ord är icke mindre sanna 1dag trots de tekmska framste-
gen. Maskiner och utrust_ning fo rdrar e~farna m~.n att sköta dem, 
och för att få förstklass1g personal kraves utmarkta ledare. En
bart tekniska kunskaper kan aldrig ersätta en god ledare, men ar 
dock en viktig tillsats därtill. Män, icke maskiner, är flottans rygg
rad och människakraft fordrar ett ledarskap för att samordna och 
övervaka deras kraftalstring. 
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Molorkanonbålen - fema med variafianer 

Av kapten PER INSULANDER 

1. Svårigheter vid nyprojektering 

Hur vår svenska mkb skall se Ui: torde väl ännu ej vara i detalj 
klart. Liksom vid de flesta nyprojekteringar går åsikterna säkert 
isär i flera avseenden. På fartyg av mkb storleksordning får även 
relativt små förändringar återverkan på helheten. Det lilla ton
naget är känsligare för ändringar i utrustningen än de större far
tygen. 

At t en mkb i princip är ett litet fartyg hindrar ej att variatio
nerna i storlek kan bli avsevärda - från c:a femtio till c:a två
hundra ton. En fyrdubbling av tonnaget måste medföra helt andra 
egenskaper beträffande sjöduglighet, manöverförmåga, beboelig
het, m m. Konstruktören kan sannolikt ej uppfylla taktikerns 
krav i alla avseenden. Man måste åstadkomma kompromisser. En 
begränsad ekonomisk ram är ytterligare en tumskruv vid projek
teringen. Man kan vara tvungen att bygga en enda typ av mkb 
med största möjliga allsidighet där både taktiker och tekniker 
helst sett att man kunnat bygga två eller fler, varandra komplet
terande fartygstyper. 

De ekonomiska skälen påverkar såväl antalet typer som antalet 
enskilda fartyg. Det blir från många synpunkter billigare att bygga 
en typ, i synnerhet om en stor serie kan beställas samtidigt. 

2. Vilka uppgifter skall mkb lösa? 

N är man står i beredskap att anskaffa en ny fartygstyp m ås te 
skälet vara att man därmed önskar lösa uppgifter, som redan exis
terande typer ej lämpar sig för. Det är i vårt fall fråga om upp
giften att i skärgårdsterräng och angränsande trånga vatten be
kämpa överskeppningsföretag. Insats bör kunna ske mot såväl sjö
som markstridskrafter. 

För lösande av denna uppgift bör samverkan med andra strids
krafter ur alla försvarsgrenar kunna ske. Denna samverkan måste 
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sannolikt bli indirekt vad avser förband ur flygvapnet. Vid st rid 

i skärgårdsområden blir direkt samverkan med förband ur kust

artilleriet och ur armen helt naturlig. 
Har man bestämt sig för anskaffande av en ny typ börjar man 

också undersöka om den kan fylla fler uppgifter än den, varttll 

den ursprungligen ämnats. Härigenom kan kanske andra vapen

system kompletteras eller ersättas. 
Då förmågan att medföra minor ligger latent hos varje fartyg 

är det endast naturligt att man från början utrustar mkb med 

lämpliga stuvnings- och fällningsanordningar för aktuella minor. 

Ingreppen i fartygets utformning blir små, men däcksyta och sta

bilitet måste garanteras. 
Det ligger nä..ra till hands att av en mkb begära att den skall 

kunna samverka direkt med mtb. Britterna tillämpade detta fram

gångsrikt i Kanalen och i Adriatiska havet under andra världs

kriget. Den lilla båtens förhållandevis starka artilleri utgör ea 

värdefullt stöd för mtb. 
Har man ett antal mkb begär man naturligtvis att de skall k un

na medverka i en eventuell neutralitetsvakt genom patrulltjänst , 

m m. Detta leder lätt tanken till en kombinerad kanon- och ubåts

jaktbåt. Genom sin litenhet i förhållande till fregatterna skulle en 

sådan båt bli ett gott komplement vid jakt i skärgården. slutligen 

kan man tänka sig mkb som framskjutna spaningsorgan för kust

robotbatterier. De skulle dels kunna leverera måldata dels kanske 

kunna överta ledning av robot mot mål utom kustspaningsradars 

porte. 

3. Hur skall mkb se ut? 

Den mkb, som skall lösa uppgifter vid strid om skärgårdster

räng, måste äga stor eldkraft parad med gott skydd. Utan att vilja 

återuppliva centralförsvarsprincipen skulle man kunna kalla den 

en modern monitor - motormonitor. 

Det finns utländska förebilder för farkoster med dessa uppgif

ter, alltifrån sovjetiska pansarmotorbåtar med två 75 mm kanoner 

till amerikanska konverterade mtb med två 40 mm akan, sex 

tunga och två dubbla lätta ksp. (Löjtnant John Kennedy, seder

mera president, var FC på en sådan, PT 59, under striderna om 

Salomon öarna.) 
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PT 59 

Fig. 1 

I USA planerar man att förnya sitt innehav av mkb och pro

jekterar en PGM med en 76 mm kanon jämte granatkastare och 

smärre akan på ett 54 m skrov. 

PGM 

Fig. 2 

Trots likartade uppgifter, operationer i "shallow waters" sy

nes den amerikanska båten vad storlek och skydd beträffar 'vara 

en kontrast till den sovjetiska pansarmotorbåten PMB IV. 

PMB IV 

Fig. 3 
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För skärgårdskriget har man anledning önska sig en oöm båt, 
som tål grundkänningar och kan forcera nyis. Farten behöver ej 
vara extrem, men i klass med motståndarens resurser, kanske om
kring 25 knop. Manöverförmågan bör vara god. Sjödugligheten 
bör tillåta förflyttning utanför ytterskärgården även i hårt väder. 
Lågt fribord är å andra sidan att föredra vid maskering och dold 
förflyttning inomskärs. 

Sambandsresurserna, de optiska oräknade, bör medge att vaqe 
båt har samtidig radiokontakt med minst två andra stationer på 
olika frekvenser. Trafik måste kunna äga rum dels internt inorn 
mkbförbandet dels med samverkande stridskrafter, t e ur kust
artilleriet. Radarmaterielen bör omfatta navigeringsradar med en
kelt plott samt en eldledningsradar. 

Beväpningen måste medge sänkande effekt mot landstignings
farkoster och mkb. Den måste också medge understöd åt sam
verkande markstridskrafter helst med såväl direkt som indirekt 
eld. Till självförsvar krävs lätta automatvapen i överraskande n är
stridsmoment samt vapen mot helikoptrar och flyg i låganfalL 

Motor-monitor 

Fig. 4 

skärgårdens motormonitor kommer att behövas samtidigt ino!1l 
skilda områden. Den kommer också att löpa stora risker i den 
svåröverskådliga terrängen, där överraskande situationer lätt kan 
inträffa. Därför krävs det ett relativt stort antal båtar. Om m an 
samtidigt är tvingad hålla sig inom en snäv ekonomisk ram m ås
te båten göras billig, vilket tvingar till enkelhet i konstruktion 
och utrustning. 

Den mkb, som skall uppträda i direkt samverkan med m tb, 
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måste i flera avseenden uppfylla .mdra fordringar än motormo
nitoren. Kraven på hög fart och god sjöduglighet blir mer fram
trädande. För att öka möjligheterna till insats i trånga farvatten , 
där förvarningstiden beträffande fientliga företag är kort, krävs 
också hög gångberedskap. 

En båt, som med artilleri skall stödja mtb, måste ha lika bra 
eller bättre sjöduglighet och fartresurser än dessa. storleksord
ningen blir då 170-200 ton och längden c:a 50 m. Fribordet mås
te bli högt. Skydd i form av pansar blir svårt att ordna, då vik
ten måste hållas nere till förmån för farten. 

Artilleriet på en båt i denna storleksklass kan ej göras starkare 
än att det kommer att lämpa sig för strid blott med lätta strids
fartyg och landstigningsfarkoster. I förhållande till mtb kan dock 
en större stridsuthållighet påräknas. 

En modern företrädare för denna mkbtyp, med egenskaper på
minnande om projektet T 102, finns i Italien, MC 491. 

M C 491 

Fig. 5 

Fyra båtar finns av denna typ, beställda 1960. 

Deplacement 175 ton (206 fullt rustad) 
Dimensioner 131 1/4 X 21 1/s X S1/ 2 fot 
Bestyckning som mkb 3-40/L70 eller 

2-40 + 1-10,5 cm rakpjäs 
som minläggare 

1-40 + 8 minor 
som mtb 1-40 + 4-53 cm torpedtuber 

Motorer diesel + gasturbin, som ger 3 8 knop 
(Uppgifterna ur Jane's) 
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Försedd med lätta, målsökande sjörobotar - till storleken kan
ske någonstans mellan SS 11 och CT 20 - skulle båten, då kallad 
robotmotorbåt (rbmb ), kunna ta upp strid även med jagare oc.l1 

fregatter. Den begränsade ammunitionsutredningen försämrar dod~ 
uthålligheten. Företrädare för denna typ finns för övrigt i dc so , _ 
jetiska Kornar och Osa. 

Osa 

Fig. 6 

Sambandsmedlen på mkb/ rbmb måste medge radiosamband på 
uk på minst två skilda frekvenser samtidigt. Operationernas k t 

raktär nödvändiggör även kortvågstrafik med möjlighet till pass
ning av flera frekvenser. En kv-sändare torde vara tillfyllest. 

Radarmaterielen måste, i synnerhet på en rbmb, få en avseväft 
större omfattning än på motormonitoren. Här krävs en god yt
spaningsanläggning och en fullständig stridsledningsorganisation. 
Eldledningsradar måste finnas för artilleri och/ eller robot. T ill 
självförsvar behöver denna mkb lätta automatvapen för närst r id 
samt en eldenhet för luftmålsbekämpning. Den sistnämnda k an 
sannolikt inrymmas i huvudbestyckningen om eldledningen ges 
en lämplig utformning. Kravet på luftvärnet stiger om båten blir 
en farlig motståndare till jagare och fregatter. Rbmb måste därfor 
ha robot även för luftmålsbekämpning. 
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Ro bo i moiol"hå.t 

Fig. 7 

Denna mkb blir en komplicerad och därför dyr stridsmaskin, 
vi lket i än högre grad kommer att gälla rbmb. Storleken blir kan
ske 200-300 ton för den sistnämnda. Av ekonomiska skäl blir det 
svårt att få ett tillräckligt antal enheter. Om rbmb visar sig i vis
sa avseenden kunna ersätta jagare torde dock ett tillfredsställande 
anta l kunna anskaffas, då ersättningsbyggnad av sådana blir ak
tuell. 

Av dessa två typer mkb, motormanitaren och mkb/rbmb, tor
de endast den senare vara acceptabel för patrulltiänst vid neutra
litetsvakt. Monitorens sjöduglighet är ej tillräcklig. 

Ingen av båtarna kan emellertid sägas vara idealisk för denna 
vakttiänst. Den totala avsaknaden av ubåtsjaktutrustning är en 
stor brist. Införandet av ännu ett vapensystem skulle dock san
nolikt tvinga till en storleksökning av sådana mått att en helt ny 
fartygstyp erhålles. Möjligheten att skapa ett förenklat sys:.:em, t e 
med hydrofon av samma format som på helikopter samt augra
natpjäs, borde dock prövas. Den franska aupjäs, som finns på La 
Gal;ssonniere, lär även kunna begagnas för landmålsbekämpning, 
varför den i detta sammanhang tilldrar sig särskilt intresse. Kans
ke monitoren, något förstorad, härigenom kunde göras till ubåts
jagare om än med vissa begränsningar p g a väderberoende utom
skärs. 

Funktionen som underrättelseorgan åt kustrobotbatteri, helst 
med förmåga att kunna överta styrning av robot, kräver en båt 
med god sjöduglighet och kvalificerad elektronisk materiel. Navi
gerings- och stridsledningsutrustningen måste medge exakt läges
bestämning av eget fartyg, mål och robot i alla väder då lämpliga 
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mål kan tänkas förekomma. Den relativt komplicerade samver
kansfunktionen kräver också stora sambandsresurser. Ett sådant 
fartyg blir ett kvalificerat mål och m ås te därför förses med goda 
luftförsvarsmedel och fartresurser. Steget mellan rbmb och den not 
typ torde vara ganska litet. 

4. slutord 

Syftet med detta resonemang har varit att påvisa vilka vari8-
tionsmö jligheter mkb som begrepp kan innebära i dag och under 
den närmaste framtiden. 

'teknikens utveckling ger oss allt större möjligheter att öb 
slagkraften hos de små enheterna. Det är icke bara en ökning av 
vapeneffekten utan även det förh ållandet att de nya v apensyste
men blir allt mer oberoende av vapenbärarens väderberoende. 

Samtidigt m åste man lägga märke till kravet på specialiserin f,, 
mer accentuerat på små fartyg än på stora. Om man ökar båt:!m 
användningsområde är risken stor att den icke längre tillfreds
ställande kan lösa sina ursprungliga uppgifter. Här gäller i hög 
grad den gamla regeln: 

Sätt upp ett mål och håll fast vid det! 
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Ett uffa/ande med anledning av artikeln om "Hansa

olyckan" i februarinumret 1963 

Undertecknade, vilka voro av Kungl. Maj:t förordnade att bi
träda Justitiekanslersämbetet vid utredning rörande omständighe
terna vid ångfartyget "Hansas" undergång i Ostersjön den 24 no
vember 1944, få härmed meddela följande. 

Vi ha ingående tagit del av den uppsats av överstelöjtnanten 
Verner Lange, som finnes införd i februarinumret av 'tidskrift i 
sjöväsendet under rubriken "B l~v Ha~s~ torpederad?" . Vad som 
framlagts i nämnda uppsats ha Vl funmt 1cke vara av beskaffenhet 
att inverka ändrande på de konstateranden och bedömanden, som 
innefattas i den av oss den 9 maj 1945 t ill Justitiekanslerämbetet 
avgivna redogörelsen för den av oss med biträde av sakku~niga 
verkställda utredningen rörande omförmälda händelse. V1 h a 
icke med anledning av vad i uppsatsen framlagts funnit det påkal
lat att för vidare dryftande av saken ingå på några detaljbemö
tanden. 

Stockholm den 17 april 1963. 

Erik Wilhelmsson 
Mil itieombudsman f. d. 

Rådman f. d. 

L. 'fham 
Overdirektör 

Kommendör 

Eric Lindström 
Landsfogde 
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Lifteratur 

WEYERS FLOTTENT ASCHENBUCH 

har utkomm it med sin 45 :e årgång. Denna sedan sekelskiftet vä lk ända ma rin

ka lende r redigeras sedan tre årtionden av Alexander Bredt, som i den nu förc 

liggande årgången på 400 sidor lyckats få med 1201 skisser och 287 foto n , v 

fartyg jämte mycket fu llständi ga sifferuppgifter m m om alla vär ldens örl o,;s

fartyg, även de min sta. Bland mera intressanta illustrationer må nämnas skl c;

se rna av amerikanska LPD 1 Raleigh (landstigningsfartyg med helikoptrar) o h 

en sovje ti sk atomubåt samt foto n av amerikanska robotkryssaren Columbus (rnvd 

kombinationen skorsten och mast, s k mack)"\ tyska skol- och minfartyget Deutsc J, _ 

land, sovjetisk robot mtb av OSA-klass och sovjetisk ubåtsjagare av S0-1-klass. 

E n nyhet är att elva sidor tabeller och skisser ägnas å t data över marinc rn \s 

fl ygp lan, helikoptrar, robotar, art iller i och antiubåtsvapen . H är kan läsaren 

hämta vikt igare data för flygplan och helikoptrar ä ven skisser vilket 

är av stor betydelse för att kunna bedöma det inbördes stridsvärdet på ol il• :t 

örlogsfartyg. I de första 35 årgå nga rn a å terfanns alltid data för de o lika flot

tornas artilleri, men det är signifikativt för teknikens utvecklin g, att robotar, 

marina flygplan, ubåtsjaktvapen och helikoptrar nu medtagits. I detta samma ll 

hang kan påpekas att en ny symbol t illkom mi t för "Kleinraketcnstarter". 

[ de f lesta marinkalendrar står en modernisering av örlogsfartygens klaSSl

ficcring på programmet, så även i F lottentaschenbuch , men då in ga säk ra lin jer 

hittill s kunnat uppdragas, ha r dc tidigare använd a fartygsk lasse rna fo rtfaran<:c 

bibehållits. Den amerikanska ha r i tidi gare årgångar a v utrymmesskäl fått l'\ 

modifierad uppställnin g i tabe llerna, men i föreli ggande årgång är uppställ 

nin gen numera densamm a som för övriga flottor . USA upptar därför 42 sid< r 

tabeller (mot 31 sidor i föregående å rgång), men i gengäld är det nu lätta re 

att hitta de enskilda fartygen och deras data. 

Redigeringen av Flottentaschenbuch ä r mycket välgjord från den störst:t flot

tan (USA :s) till den minsta (Os terrikes). 
A. K. 

" Mast + stack Mack. 

335 

Notiser från när och fjärran 

Sammanstä llda på Marinens Pressdetalj 

Canada 
Helikopt er. 

D en nya helikopter, som skall införlivas med kanadensiska flottan, Sikorsky 

HSS - 2 Sea King, drivs av två gasturbin er v ilka utveckla r 1250 hästkrafter 

vardera. Den är allvädersutrustad och medför både jakt- och vapenutrustning. 

H elikoptern skall operera antingen från jagare av St Laurent-class, från dc 

nya eskortjagarna el ler från hanga rfartygen . 

The Crownsnest januari 1963 

Indien 
Ubr1t 

Indien har beslutat att skaffa sig en ubåtsflotta för att möta hotet från ki

nesiska örlogsfartyg i Bengaliska v iken. Marinledningen skall utarbeta förslag. 

Sv D 30 apri l 1963 

Storbrittannien 
Polarisubåt 

Av dc fyra polarisubåtarna kommer två att byggas av Vickers-Armst rong 

och de andra av an tingen Cammel Laird & Co eller Scotts Shipsbuilding & 

Engineer Co. Kostnaderna beräknas till 50 000 000 pund per fartyg. För- och 

aktersektionerna med atommaskineriet kommer att konstrueras i Storb ritann ien 

medan midskeppssektionen med Polariskontrollen blir av "US design". Ubåtar

nas deplacement beräknas till 8-9 000 ton oc h de korn mer förutom dc 16 Po· 

larisubåtarna även att förses med 6 torpedtuber. Till va rje fartyg utbi ld as två 
besättningar om 100 man. 

Marine News apri l 1963 

Ubåt 

Storbritannicns första atomdrivna krigsfartyg, ubåten D readnought införli· 

vadcs den 17 april 1963 officiellt med the Royal Navy . Dreadnought som är 

på 3500 ton är konstruerad för ubåtsjakt och kommer ej att utrustas med po

larisrobot. Systerfartyget Valian t kommer att färdigställas i slutet av 1964. An· 

nu ett faryg av samma typ är beställt men därefter kommer de fyra polaris
ubåtarna att ges företräde. 
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Namnet Dreadnought är gammalt inom den brittiska flottan och ges traditions

enligt åt dennas starkaste fartyg. Senast bars det av det första moderna slag

skeppet. 
London 18 april 1963 

Hydrofon 

Kustminsveparen H M S Shoulton har utrustats med en speciell typ a v hy d ro 

fon, vilken möjliggör upptäckt av minliknande föremål med bättre precisio:1 

o~h på större avstånd än hittills. Even tuellt kommer det att bildas speciel l. 

"minjagande divisioner" bestående av med denna hydrofon utrustade båtar, 

efterföljs av andra va rs uppgift är att undersöka ev. "napp". Känsligheten säg 

va ra så stor att t. o. m. en chokladburk på botten kan upptäckas. Främst ' 

J. :lVändningsområde för dessa minsvepare blir mot tryckminor i grunda far 

va tten, 'vi lka är mycket svå rsvepta för fartyg på ytan. 

U S Proeecdings mars 196 

Turkiet 
Nybyggnad 

I USA byggs sex nya patrullbåtar för ubåtsjakt, vi lka skall tillföras Turkic· 

under 1963. Dessutom skall ett minutläggande fartyg US M MC 16 överföras ti 

turkiska flottan. 
The N a vy april 196 ; 

USA 
Motortorpedbåt 

De två motortorpedbåtarna PT 810 och PT 811 skall tas ur malpåsen fö 

Jmbyggnad, vi lken innebär att samtliga torpedtuber kommer att avlägsna, 

medan de lätta 40- och 20 millimeters kanonerna kvarstår. Fartygen som kom

mer att döpas om till PTF 1 och PTF 2 (patrol torpedo boat fast) skall ti ll

föras SEAL (sea - air - land) trupperna. 

De blir de enda motortorpedbåtar i aktiv tjänst. De skall användas vid 

t räning av amerikanska och all ierade nationers trupper för infiltrationskrig

föring. U S Proeecdings mars 1963 

Ubåt 

USS Scorpion innehar nu tidrekordet i att vara under vattnet utan någo•' 

:om helst kontakt med yttervärlden. Detta tillkännagavs nyligen då fartygs

chef och besättning tilldelades medaljer för den 70 dagar långa undervattens 

vis telsen. USS Tritons jordenruntkryssning 1960 tog 84 dagar men då använde· 

snorkelsystemet rutinmässigt för ventilation. The Navy april 1963 

fartygsbestånd 
Västtyskland 

Vid utgången a v år 1962 redovisade västtyska flottan 

187 krigsfartyg 

31 hjälpfartyg och 

86 flygplan 

337 

tjänst va rande: 

Därmed är första etappen av återuppbyggnaden avs lutad . Viss reduktion av 

det ursprungligen planerade antalet fartyg i de olika seriern a kan i många fall 

konstateras. Detta kan bero på medelsbrist ell er på en önskan att komma över 

ti ll moderna typer, särski lt betr:iffande v:tpen och då främst robotar. 

M P D april 1962 
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