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l. Meddelade ordföranden att sedan senaste sammanträde a rbe
tande ledamoten, kommendören fr iherre Lave Bed-Friis, och heders
ledamoten, genera lm ajoren G. I-I . Engblom, avgått med döden och lyste 
frid över deras minne. 

2. Beslöt Säll skapet att nästkommande å rsberättelse i torpedvä
sende eller minv~isende skulle omfatta vetenskapsgrenen m inväsende. 

Valdes till föred ragande i vetenskapsgrenen minväsende för 1959 
ledamoten C. G. Eng med ledamoten G. E . Graudin som suppleant . 

3. Upplästes av ledamoten Gillberg inlämnat inträdesanförande 
ang "Några synpunkter på Gotlands strategiska betydelse". 

4. Upplästes av ledamoten Nf almqvist inhin111at inträdesanförande 
ang "Några synpunkter på sjömilitär logistik". 
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5. F ö1·eclrog ledamoten C c/s·ing sin årsberättelse torpeclväsencl• 

ang "F j ä rrstyrda torpeder och dess eldledning" . 

K ar lskrona den 15 januari 1959. 

L RUDLING. 
s ekreter a r e. 
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Årsberättelse robotvapen 

Av ledamoten BO WESTIN . 

När de tyska robotvapnen unel er andra vä rldskrigets slutskede 

ujorcle sin entre vid hemortsbekämpningen av Storbritanni en in leddes 

:n ny epok i vapenutvecklingen. H elt nya perspektiv på r:ickviclder 

och precision kunde läggas på vapnen och långt v idare v <·~·i at i ons

möjligheter öppnades för nya vapenkonstruktioner. R obotvapnen voro 

inte f rukten av en enda genial ide, även om vVern her von B raun 

för all framt id kommer att f ramstå såsom upphovsman, u tan de ut

gjorde otv ivelaktigt en syn tes a v de framsteg, som gj orts inom rakel

tekniken och elekt roniken . 
I slu tet a v år 1957 f ick vä rlden ett bevis på att robotvapnen nått 

mognaclsstadium. Sov jetunionen kunde såsom fö rsta nation sända upp 

en artific iell jorclsatellit. Y tter ligare bekräftelse på utvecklingsläget 

skulle snart komma . Redan ef ter en månad kunde Sovj etunionen sän

da upp ännu en och betydligt större satell it. U neler fö rberedelserna 

fö r det geofysiska året 1957- 58 hade såväl från amerikanskt som 

sovj et ryskt håll förutsagts, att man skull e sända upp satelli ter, med 

vars hj älp värdefu lla uppgifter skulle kunna erhållas om förh ållandena 

i och utan för atmosfären. A merikanerna lycl,ades dock först i bör jan 

av år 1958 sända upp sin första satell it, som var betydligt m indre 

än de sov jetryska föregångarna . 
Man frågar sig kanske vad satelliterna har med robotvapen att 

göra. Svaret är enkelt. Praktiskt taget samma utrustning ingår i satel

li ternas startanordningar, drivorgan och styrutrustning som i de mest 

avancerade robotarna . Såsom exempel må nämnas att elen fö rst:t ame

rikanska satelliten E xplorer sändes upp enbart med delar, som sam

mansattes av färdiga robotkomponenter . 

P ubliciteten kring misslyckade amerikanska satell itförsök om kring 

årsski ftet 1957-58 skapade en känsla a v stor överlägsenhet hos Sov

jetunionen if råga om utveckling a v robotvapen . Mycket ha r skrivits 
0 111 satelliterna, och de ha utan tvivel r edan lämnat vä rdefulla res u 1-

tat fö r kännedomen om fö rbå lJ anclen så väl på som utanfö r vå r jord. 

:-rärldens uppmä rksamhet har dock mest vari t riktad mot el en mili tära 

mnebörden av satelli terna och de slutsatser, som kan dragas om 

framstegen inom robottekniken hos de båda dominerande stormak · 
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terna på grundval av deras bidrag t ill människans erövring av rym den 

N~r Sputnik III med en_ vikt av hela_ 1,3 __ ton sta1:t_acle sitt kre_tslrJp; 
knng JOrden elen 15 maJ 1958 var vastvarlclens tortroende for den 

amer ikanska tekniken allvarl igt rubbat. Seclan dess har emellert id 

jämvikten återställ ts. Ti ll dags datum har inte mindre än åtta satell iter 

sänts upp i banor kring jorden och av dessa kretsar fortfarande 

S putn-ih II I och tre amerikanska satelliter runt jorden. Av dessa 

kommer elen minsta, Vanguard I , sannol ikt att fortsätta sitt krets

lopp i omkring 200 år, innan den åter rusar in i jordatmosfären och 

fö rintas. Den största, elen amerikanska Atlas med en vikt av 3,9 

ton, gav en anvisning om de utvecklingsmöjligheter, som f inns ino 111 

teleteknikens om råde genom att sända ett julbudskap fr ån president 
E isenhower. 

Ytterligare belägg fö r huru högt robottekniken har drivits l1ar 

lämnats genom de utförda månraketförsöken. Vi har fått uppleva 

två amerikanska minusskott och ett sovjetryskt plusskott Man kan 

således s luta sig till att utvecklingen löper i stort sett parallellt inom 

de båda stormakterna, och västvärldens fö r troende till dess förm åga 

att konkurrera med Sovjetunionen iiven inom sådana områden där 

man av propagandaskäl satsar som hå rdast, har kunnat återställ as. 
Utvecklingen på robot- och satellitområdena ger en klar antydan 

om snabbheten i elen pågående tekniska utvecklingen. Vem skulle ha 

blivi t trodd, om han elen l oktober 1957 skulle ha påstått, att inom en 

tidrymd av något mer ~in ett år åtta satelli ter sku lle komma att krd

sa kring jorden och att tre re lativt lyckade försök att nå månen 

skulle komma att u tföras? T idsski llnaden mellan science f ict ion och 
verklighet blir all t mindre. 

Robotnw1·lmaden. 

E n bekräftelse på utvecklingsläget inom robottekniken hos stormak

terna har erhållits genom att en internationell marknad för dessa 

vapen har öppnats. De tre stora västmakterna har fr igivit vissa ro

bottyper för fö rsäljning utanför militäralliansernas ramar. I vårt land 

äro nu trådstyrda robotar, som köpts från Frankrike, uneler införan

de. Dessa vapen innehålla visserligen inte så många konstruktions

hemligheter, men de innebära dock ett väsentligt framsteg inom pan

sarvärnstekniken, och de ha goda förutsättningar att lösa vissa upp· 
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·{ter i det marina försvaret . Från Frankrike ha vi även fått ett icke 

gi :jsentligt bidrag till vår egen utveckling genom de målrobotar, som 

?v]:öpts där. Möj ligheter ha därigenom skapats för att under lätta in-
ID· J b . . l . . 
... ·ande av mera avancerac e ro otsystem 1 mannens (ngsorgamsa-
toi S b · · l · f' l f ·· b 
. 

11 
Från to r ntan111en (Ommer v t att a u tv a rnsro o tar av ty -

ttO . d "11 . o o l d... b ...l d 
Bloodhmtn , v1 <a mom nagra ar (Omma att me tora en etyl<an .. e 

pen 
fö rstärkning av vårt lu ftförsvar. Sannolikt kommer även jaktrobotar 

att J;:öpas u tom lands. Inom de närmaste åren kommer sålunda samt

liga försva rsgrenar att vara utrustade med robotar av utländskt ur-

sprung. · b ·· l d ·· ·· l 1· d l ·· 
Utvecklmgen mot ro otarnas oppna mar ' na ar mar ( 1g me Ta n-

syn till att man endast för något år sedan ansåg· att utsiktenn att 

få köpa robotar utomlands låg långt fram i tiden. Man kan nu klart 

fasts lå, att robotarna defi nitivt trampat ur barnskorna och att de 

uneler de närmaste åren kommer att införas i de flesta länder med 

moderna krigsmakter. Ser man på förbållandet mell an makterna i at

lantpakten blir detta faktum än tyd liga re. Storbritannien erhåller 

medeldistansrobotar och våra grannländer lu ftvärnsrobotar från USA. 

Därtill in föras allmänt i atlantpaktens krigsmakter sådana mellan

ting mellan arti lleriraketer och robotar som H oncst .T olm och Little 

Jolm. 
Ett annat förhå llande, som är värt att beakta i detta sammanhang, 

.är att vi ssa robottyper nu förekommer i andra och tred je generation. 

Detta fö ranleder ett visst intresse för avsättning av de äldre genera

tionerna. Exempel på robotar av denna karaktär äro luftvärnsroboten 

Nike och jaktroboten Sparrow, vilka båda utvecklats i USA. Tecken 

tyder på att samma förhållande råder på östsiclan och att robotar 

av äldre generation nu överföras till satellitstaterna. Utvecldingen 

fortskrider och det finns a ll anledning att förmoda, att en allt större 

robotmarknad kommer att fi nnas inom de närmaste åren. Utveck

lingskostnaderna för vapen av detta slag äro mycket stora, och det 

finns därför en strävan hos dem, som har bekostat utvecklingen, att 

få största möjliga ersättning för de nedlagda kostnaderna. 

Robotfloran. 

_Många försök att katalogisera och definiera olika robottyper ha 

gJorts, men med elen stora mängel robottyper, som nu f inns eller är 
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uneler utv eckling är det, har det visat sig, att någon lämplig inde], 
ningsgruncl knappast är möj lig . Robotar förekomma för prakt slq 
taget alla militära uppgifter, som lösas med eldkraft. Det fram står 
därför även som om grenen robotvapen i den sjöm ilitära veten ~ka. 
pen ingriper inom hela området för denna vetenskap. För mig synes 
ticlen redan vara inne fö r att hänvisa robotarna de områden, i1 on1 
vi lka de utgöra utvecklingsformer av andra vapen. E n uppdelning av 
robotvapnen på arti lleri, torpeder och ubåts jakt m m bör därför ske. 

För denna årsberättelse har jag emellertid valt att ge en översikt 
över det nuvarande utvecklingsläget på robotområdet Skälet härt ill 
är främst, att den stora maktkampen på rymdforskningens 0mr" de 
framtvang en öppen redovisning av utvecklings läget i USA 0ch att 
vi cl~tr i genoi11 fått säkrare hållpunkter för att bedöma det in flyt ande, 
som robotarna kan komma att spela vid ett krig inom de närmaste 
åren. 

Den indelningsgrund och de beteckningar, vilka jag valt för all 
gruppera de olika robotarna, är ingalunda invändningsfri, men den 
ans luter sig i sto rt ti ll gängse betraktelsesätt. 

I nterlwntincntala robotar. 

På detta område har utvecklingen fö lj t två linj er, dels ballistiska 
robotar, dels robotar av flygplantyp. Man kan redan nu med stor 
säkerhet fa stställa, att elen ballistiska li njen har segrat. Fr~imsta skäl 
härtill är, att mö jligheterna till motverkan äro avsevärt mindre för 
de ballistiska robotarna. Det i fackpressen mycket omtalade ame ri
kanska projektet N av ah o, som kostat omkring 500 m il j o ner kronor 
nedlades sålunda uneler år 1957. Man kan tycka, att det är mycket 
pengar för ingenting, men i verkligheten var utbytet inte så ri '1ga. 
Styrsystemet för ubåten N autiLus, elen första att passera uncle ~· no ~·d
polen, utvecklades för N avaho, men modifierades för använclmng 
på ubåt. . . •. r -En robot av flygplantyp, Snark, befmner s1g emeller Ltcl und,e 
produktion i USA och skall ti l Iföras stridskrafterna innevarande .ar. 
Räckvidelen uppgives till 800 mil, men dess hastighet ligger omkn nf, 
lj udhastigheten och riskerna för motverkan är därför ganska sto rö· 
Styrsystemet ~ir liksom i N avaho baserat på tröghetsnavigering. 

På utvecklingen av balli stiska robotar av detta slag har i USA 11cd· 
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Jacrts omkring 30 miljarder kronor, vilket belyser elen vikt man till 
miter dessa vapen. Någon opera t i v t användbar interkontinental bal
listisk robot torde ännu inte finnas, men man är på god väg både i 
Sovjetunionen och i U SA . Det senare landet har två projekt i ett 
långt framskrid et stad ium, Atlas och Titan,. samt ett på papperet, 
JV[inutem.an. Dessa robotar uppnå hastigheter öv er 5.000 m/ s och nå 
höjder på mer ~in 10 mil De kunna därför även användas såsom 
satelliter, vilket ju även framgår av att elen senaste satelli ten var en 
modif ierad robot av typ A tlas. Av detta framgår också, att det är ett 
mindre svårt problem att åstadkomma en satellit än en interkon t inen
tal robot. Ett av de verkligt stora problemen i samband med dessa ro
botar ä r att undvika förinte lse, då de återväneler till atmosfären. 
Detta problem synes dock ligga nära sin lösning. Då presiclent E isen
hower efter uppsänclanclet av de ryska satelliterna uppträdde i telc
vision för att redogöra för det amerikanska utvecklings läget på ro
botområclet uppvisade han en noskon, som hade bestått eldprovet i 
detta avseende . 

För att interkontinentala robotar skall kunna ge avsedel verkan 
måste emellertid precisionskravet även uppfyllas . Styrningsproblemen 
äro mycket intrikata. Rent tekniskt synes tröghetsnav igeringen nu 
kunna ge en godtagbar lösning, men en del yttre faktorer återstå 
ännu att bemästra. Särskil t må framhå llas kravet på nogrannh et vid 
elen geodetiska bestämningen av målets läge. Vi ha v isserligen mycket 
god kännedom om jordgloben och noggranna kartor finnas över kon
tinenterna, men det är nu så, att felen bli betydande, då man p lacera r 
kontinenterna i robotarnas koordinatsystem. N u beräknade avstånd 
mellan kontinenterna torde vara behäftade med fel , som ligger i sto r
leksordningen kilometer. Det anses, a tt man genom de hittills uppsiin
da satelliterna kunnat reducera fe let till nåora hundratal meter m en ' b ' malet ligger v id tiotal meter. Vi har för vana att betrakta tyngdkraf-
ten som ett abso lut och vä lkänt fenomen, men även i detta avseende 
ar våra nu varande kunskaper inte tillräckliga för att ge önskvärd 
noggrannhet åt de interkont inentala robotarna. satelli terna kommer 
emellertid att b idraga till lösning a v detta problem. 

Satelliterna ha visat, att såväl USA som Sovjetu nionen besitta el en 
tekniska kunskap och de resurse r, vilka fordras för att förflytta en 
~~~ot till ~-äcl~ li~t långt för .att .vilken ? unkt som, helst på jorden skall 
DS1n~ nas 1 1~an eget tern tonum. V 1 vet ocksa ganska mycl~e~ m-r: 

A .s formaga att kunna placera roboten med onskacl precislon 1 
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den avsedda punkten. När det gäll er att avgöra huru långt Sovj et. 
unionen hunnit i detta hänseende befinner vi oss på betydligt osä](. 
rar e ma rk. De sovjetryska satell iterna och deras månraket ha VlSat. 
att Sovjetunionen ligger långt fram i utvecklingen, särski lt i fråga 

0111 framdriv ningsmedeL Rakettekniken står mycket högt i Sovjet. 
Om man ger sig in på att tala om enskil da vapen, måste man cme[. 
lert id stöda sig på de mycket sparsamma uppgifter, som ofta _i pro. 
pagandasyfte lämnas i politiska tal och mera sällan upp~nbaras 1 ryska 
tidskrifter. Så mycket kan emell ertid sägas, att Sov jetumonen ut. 
vecklar interkontinentala robotar och att man i vad avser fram. 
dr i vnino·en kommit minst lika långt som i USA. H uruvida man kom. 

b . . . .. . 

mit lika långt beträffande styrningsproblemens losnmg ar ov1 sst. I 
amerikansk fackpress bedömes, att Sovjet har två projekt under ut
veckling. Dessa benämnes T-3 och T -4A. Den förra beräknas ha en 
startvikt av 250 ton och egenskaper i övrigt motsvarande de ame
rikanska robotarnas. Tidpunkt för serieproduktion har gissningsvis 
satts t ill omkring 1960. Proj ektet T-4A anses vara en två eller t re
stegsraket, som bl a kan användas fö r att star ta en robot av __flyg
p lantyp i likbet med det pro jekt, som f ramkastades av E ugen Sanger 

under andra världskriget. 
Även om vi fortfarande icke sitta inne med mer än ytlig b inne

dom om vad USA och Sovjet förmår med interkontinentala robotar, 
måste man av ti llgängliga uppgifter och den praktiskt demonstrerade 
förmågan att sända upp satell iter draga den slutsatsen, att dessa va· 
pen komma att vara en verklighet inom de närmaste åren _och <:Ltt man 
inte kan bortse från möj ligheten att de kanske kommer 1 produktwn 

redan detta år. 

M edeldistansrobotar. 

Redan år 1954 infö rlivades elen första medeldistansroboten i de 
amerikanska stridskrafterna. Det var JVI atador, som kan karakterisc· 
ras såsom ett obemannat unclerl judsflygplan. Seclan dess har två nya 

· · l .. 1 ·del l · si on versioner framtag1ts a v detta vapen, varv te ra c ~v1 o c 1 pr ec1 
förbättrats . Den andra versionen har ett navigeringssystem grun dat 
på kartläsning, dvs roboten registrerar en radarbild a v den over 
f lugna terrängen och jämför denna bild med en karta . Systemet J;a il 
inte användas över vatten, men är betydligt mindre känslig för yttre 
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Bild l . 

Regulus I föres skjutställning på en amerikansk ubå t. 

störningar än elen f jä r rmanövrering, va rmed den fö rsta versionen 
styrdes. Den senaste versionen, JV[ acs, ha r få tt kartnavigeringen kom
pletterad med t röghetsnavige ring, varigenom precisionen ytterligare 
fö rbättrats och olägenheten a tt icke kunna styra över vattenområden 
delvis eliminera ts. N u f inns fem flott il jer u trustade med Matador. 
Av dessa äro t re baserade i E uropa och en på Formosa. 

U ngefär samti d igt med Matador introducerades en ballistisk mark
robot benämnd Corporal. Denna robot är en u tveckling av den tyska 
V 2. Skottvidclen uppgår till omkring 15 mil och den användes för tak
tisk samverkan med armest r iclskrafte r. Detta vapen är föregångare 
t ill medeldistansrobota rna Redstone och Pershing. Den fö rra är en 
tröghetsnavigerad vätskeraket med en skottv idd av mer än 30 mil. 
Vikten uppgår till 25 ton. R oboten, som blivit mycket omtalad på 
grund av att den använts som första steg vid uppsändande av Explo · 
rer-satell iterna, har tagits i t jän st under år 1958. Persl1ing, som ar 
krutraketclriven, bef inner sig ännu på p rojektstaclium. 

8 
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Av mera marint intresse är Rcqulus, som är en fartygsburen roho, 
av f lygplantyp med en räckvidd av omkring 100 mil. Den är avsedr[ 
för användning mot mål i land, men kan även anv~indas mot fartyg. 
Roboten har utvecklats i två versioner, av vilka den senare har t rög , 
hetsnavigering. Rcg~dus J utgör bestyckning på kryssarna M a con, 
H elena, Toledo och L os Angeles samt på hangarfartygen Rando1ph, 
Hancock, Forrestal, Saratoga, Lake Champlain, Franklin D. R oose
velt, L exington, Bennington, Bon Homme Richard och Shangr :- la. 
Roboten användes även såsom ubåtsbestyckning, vi lket framgå r av 
det amerikanska robotfartygsprogrammet i bilaga l. 

För de atomubåtar, som färdigställ as under år 1959 och scn<Lre, 
planeras en balli stisk medeldistansrobot benämnd Polaris . Räckvidden 
för denna robot uppges till 200 mil. P olaris är krutraketdnven och 
skall kunna avfyras från uläge. Robotens räckvidd i förening med uh;}. 
tens rörlighet gör att vapensystemet i sin helhet kan betraktas såsom 
en interkontinental robot. 

Sovjets framsteg på medeldistansområdet kan bedömas något i L
rare än vad fallet är beträ H ande de interkontinentala robotarna. i id 
årets militärparad på Röda torget visades en imponerande robr tar· ·· 
sena!. Detaljuppgifter äro s jälvfallet icke kända, men man kan ned 
stor säkerhet utgå från att fl era av de visade typerna äro t> pe
rativt användbara. Några ungefärliga data för v issa robotar t.ka\1 
nämnas här, ehuru reservation för t illförlit ligheten måste göra s. 

T-2 (M 103) är en ballistisk tvåstegsrobot med en skottvidd av Jl11-

kring 250 mil. Den drives med f lytande drivmedel, sannolikt samman
satt av fotogen och f lytande syre. Stridsspetsen v~iger omkring 3GO 
kg och roboten kan sannolikt förses med atomladdning. Föregån,.;are 
till denna robot ä r T -1 (M 101) , som var en förbättring av den t. sJ; a 
V2. Skottvidden hos T-1 uppgår till 65 mil. 

Det har länge talats om att Sovjet utvecklar medeldi stansrol.otar 
för skjutning från ubåt. En teori har därvid varit, att ubåten l~og· 
serar en behållare, i vilken en T-1 förvaras . Vid skjutning Jösg'Jres 
behållaren och ställer sig lodrätt med toppen omedelbart ovan vatten· 
y tan. Behållaren öppnas däreft er automatiskt, och roboten utskj tes 
lodrätt. 

En annan teori orundar sig på ett pro jekt benämnt Comct. Detta 
antages bestå av en"' ballistisk robot med fast drivmedel, som u tsk jutes 
från ubåten med en styrd torped. Torpeden lämnar ubåten vågratt 
och styres därefter mot vattenytan i viss stigningsvinkel, best·in1° 
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el hänsyn t ill målavståndet I vattenytan avfyras roboten automa-me . .. 
. kt i den elevatwn, som bestamts genom torpeden. Skottvidclen hos 

tJS . . ']l 00 . . Collli'f har uppglVlts t1 _ l . 1111 l och stn dsspetsens vikt till 500 kg. 
Med hänsyn t1 ll Sov Jetunwnens markanta inriktning på ubåtskrig

fö ring fö refaller det mycket sannolikt, att en medeldistansrobot ut
vecklas för bestyckning av ubåtar. Atomd rift av ubåtar ligger vä l 
inom r~ickhåll för Sovjet, och det förefa ll er därför mest troligt, att 
man kommer att lösa robotproblemet på ungefär samma väg som 
amerikanerna, dvs med stora ubåtar från vi lka robotarna kunna skj u
tas direkt. 

Taktis/w robotar för 11/0?'h- och sjömålsbcllÖ711f'ning. 

Enligt vår nuvarande terminologi användas benämningarna mark-, 
kust- och sjörobotar för cle robotar, som behandlas uneler denna rub
rik. Anledningen till att de svenska benämningarna icke tillämpas 
här är, att dessa robotar ofta kunna användas såv~il i land som om
bord och att de ib land lämpa sig för såväl sjö- som markmålsbekämp
ning. För den fra nska roboten SS 10 gäller dessutom, att den an
vändes som bestyckning på helikopter. Svårigheten att finna iämpliga 
definitioner på robottyper kan även illustreras av att vissa luft
försvarsrobotar aven kunna användas för att bekämpa sjö- och 
markmåL 

\[issa ganska klara tecken tyder på att man i USA är på väg att 
ersatta understödsartill eriet med robotar. Med Lacrossc, som är en 
s~y_rd krutraket, har man fått fram ett vapen med tillräcklig pre
ClS!On för att lösa de uppgifter, som artil leri med skottvidel uneler 
två mil kan lösa. Lacrossc väg·er två ton och har utsk1. utnin u·sanorcl-. . b 
~mgen monterad på en terrängbil i standardutförande. stridsspetsen 
ar sannolikt försedd med en atomlacldning, vars styrka uppgår t ill 
1-2 kiloton. · 

Sedan några år ha styrda artilleriraketer såsom H on est J o/m och 
Littl J 1 · · ... D e o 'In vant 1 tJanst. essa ha emellertid mindre precision och 
kunna därför betraktas som övergångsformer mellan arti ll eri och 
robotar. I den större av de t vå, H on est J olm, kompenseras dock den 
111111dre el · · l .. 
1 

go a preoswnen genom att vapnet -;:an forses med atom-
addning. 

Även i Frankrike är man på väg att få fram robotar som ersättning 
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Bild 2. 

SS 10 i skjutställning 

för artilleri. En robot med beteckningen 4200 är under utveckling. 
Den framdrives med rammotor, va rigenom den får betydligt större 
räckvidd än de förutnämnda robotarna. 

För uppgifter på korta stridsavstånd utvecklade tyskarna under 
andra världskriget en trådstyrd robot benämnd X -4 R u hr sta hl. ])en
na har fått flera efterfölj are, vilket framgår av nedanstående ta· 

bel!. 

l 
V il{ t 

l 
Hastighet 

l 
Räckvidd 

l Land 
-1 

Benämning kg: m /s m -
ss 10 16 80 1500 Frankrik P 

ss 11 30 180 3500 » 

l Cobra 11 85 1500 Schweiz 

Dart 101 ? 5000 USA 

1 
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Bild 3 

SS 10 kan lätt bäras av två man. 

Av dessa har SS 10 kommit till operativ användning i A lge riet. 
Den amerikanska Dart har däremot nedlagts, sannolikt beroende på 
att S S 11 accepterats såsom N A TO-standard. 

Såväl SS 10 som SS 11 kunna användas ombord och försök med 
cl_em har bedrivits hos oss med goda resultat. Dessa vapens fältmäs
SJghet gör dem väl lämpade för krigföring i skärgård liksom för 
cl:ras ursprungligen avsedela användning, n~imligen såsom pansar
varnsvapen. 

Luftförsvarsrobo tm·. 

.. Flygstridskrafterna utvecklas fortfarande mot allt högre farter. 
A.ven om jaktflyget fortfarande har fartöverlägsenhet gentemot bomb
~ch attackflyget blir emellertid svårigheterna att i tid nedkämpa an
iallande flygplan allt större för jakten. Härtill bidrager, att jakt-
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piloterna utsättes för övermänskliga påfrestningar under lu ft st rid 
vid farter i närh eten och över 2 Mach. Luftförsvarsrobotuna få 
cbdör allt större betydelse i luft försvaret. I dagens läge förefaller 
det som om luftförsvarsrobotarna utvecklades efter tre linj er, so111 

motiverar en indelning i långdistans-, medeldistans- och kortdistan s

robotar. 

Långdistm1srobotar. 

Räckvidden för detta slag av robotar räknas i tiotal rnil, och vn k
ningsområdet ligger på stor höj d. Den undre gr~insen kan sättas till 
några tusen meter. Vapen av detta slag äro utomordentligt kom
plicerade, och de få en storlek, som närmar sig jaktflygplanens . Det 
torde idag icke fi nnas någon robot av detta slag i operativt bruk, 
men det finns med säkerh et en i produktion, nämligen el en am t.: ri
kanska Bomarc. Denna robot är av fl ygplan typ och drives med ram
nwtorer. Starten sker med krutraketer. Räckvidden uppgår till om
kring 40 mil. En robot av detta slag torde betinga en kos tnad av 
om kring 2,fi mkr. Det är därfö r nödvändigt att roboten har hög pre
cision och stor verkan i målet. Man kan sålunda förutsätta, att str els
spetsen utgört.:s av en atomladclning. För att flyganfall med utsikt 
till framgång skall kunna ske mot mål försvarade med atomladeh ele 
robota r av detta och liknande slag kräves en ny anfallstaktik, ~om 
möjliggör stor spridning inom förbanden. 

Precisionskravet på en robot av långelistanstyp nödvändiggör ut
ru stning med målsökare. Men målsökarens räckvidd är icke till ri, ck
lig. Styrningen måste därför kompletteras med ett navigeringssys1et11 
för att roboten skall kunna ledas ti ll sådan närh et av målet, att mål
sökaren kan övertaga elen slutliga instyrningen mot målet. Till ck tta 
måste emell ertid säkerligen fogas ett program, som uneler accelera
tionsperioden i banans första del leeler in roboten på avsedd l öjd 
och i lämplig riktn ing i förhållande till målets väg. För att försdra 
fiendens möjligh eter att med stora unelanmanövrar leda robotarna 
torde det vidare icke vara möjligt att undvara någon form av f i irr· 
manövrering såsom komplettering till styrsystemet. Adeleras till detta 
en stridsl edning, som i sig måste innehålla möjligh eter att leda ett 
stort antal robotar samtidigt mot var sitt mål, är det uppenbart. att 
ett vapensystem a v denna k a raktär blir utomordentligt kompl ic ·röt 
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ch dyrbart. Härtill kommer att stor störhåll fasthet måste krävas . 
~Ian kan därför utgå från att navigeringssystemet i Bomare utgöres 

v 11ågon form av trögh etsnavigering och att roboten har möjlio·het 
a o • '=' 
att skilja pa mkommande äkta och falska styrsignaler. 

Jll1 edetdistansrob o tar. 

I den amerikanska flottan har man utvecklat en robot, som har 
karaktärsdrag av att vara en långdistansrobot. Roboten benämnes 
Talas och dess räckvidd är omkring 10 mil , v ilket gör den även läm
pad för territoriella luftförsvarsuppgifter, varför den även provas 
för uppstä llning i land. Liksom Bomare kan Talas fö rses med atom
ladelning och därigenom kan el en iiven användas fö r bekämpning av 

sjömåL 
Talas har en rammotor och dess styrni ng före målsökningsskedet 

sker med ledstråle. Robotens vikt uppgår till 1,5 ton, och den kaa 
därför enelast användas som bestyckning på stora fartyg . Talas kom
mer att bli huvudbestyckning på minst fem kryssare, bland d.c:m elen 
atomkraftdrivna Long Beach. 

Även elen am erikanska armen har tagit fram en luftförsvarsrobot 
av medelclistan styp . Denna benämnes N ihe 1-I er cul e s, som har en räck
videl av omkring 8 mil. Eoboten är helt krutraketd riven med en driv
raket och fyra startraketer. Styrningen sker med fjärrmanövrering. 
Eftersom roboten principiellt konstruerats för atomladdning kan till
räcldig noggrannh et uppnås utan målsökare. Roboten användes nu 
i luftförsvaret omkring vissa amerikanska städer och har s~,lunda 
uppnått operativ t stadium. 

Kortdistansrobotar. 

Den amerikanska armens Nike Ajax är veterligen elen första 
ope~·ativt användbara lu ftförsvarsroboten. Dess skottvidel uppgår till 
4 m_tl. Styrningen grundas på ledstråle och fjiirrmanövrer ing. Vapnets 
anvanclbarhet begränsas av att styrsystemet fö rutsätter individuell 
styrning av var j e robot . Vid anfall av stora flygförband måste där
J;rt ett stor antal_ styrenheter in~·å om mättnin~·stal : t icke sk~ll bli 

g · Ett N~k e A; ax-batten bestar av tolv utslqutnmgsanordnmgar , 
~~~ perso~alstyrkan ~pgår till. omkri~1g ~00 man. De nu ?ef intliga 

uppstallcia battenerna ha mga sarsktlda skydclsanorclnmgar. 
Den första fa rtygsburna lu ftförsvarsroboten konstruerades vid elen 
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Bild 4. 

Skiss av den atomk raftdrivna robotkryssaren Long -Beach. En robot typ 
Regulus n skjutes. Förut kan lavettage för robot av typ Talos iakttagas. 

amerikanska flottan, och den bär namnet T errier. Roboten har en 
längd av omkring 5 meter och en vikt av 1,5 ton. Styrningen grund~s 
på ledstråle kombinerad med målsökare. Räckvidden, som upp~ar 
ti ll 3 mil anses tillräddig för luftförsvarsuppgiften på fartyg av p
crarstorlel<. Roboten ingår i bestyckningen på kryssarna Boston och 
b 'd .. l 1 -d 
Canberra samt på jagaren Gyatt. Den skall v1 are anvanc as om >01 

på hangarfartygen Kitty Hawk oc~1. Constell:tion samt på ett stort 
antal frecratter och andra fartyg, vilka framga av bilaga l. 

Terrie~ är prototyp såväl för den förutnämnda Talas som för e tter· 
följaren Tartar. Den senare kommer att få ungefär samma prestand: 
som Terrier, men kommer enelast att väga omkring en tredjedel 

53 

mycket. Dess användning på fartyg framgår av bilaga l . 
Tartar får ett styrsystem, som möj liggör målsökning under hela 
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Bild 5. 

Batteri med robotar av typ Nike Ajax utanför en amerikansk stad. 

vägen från start till mål. Styrningen sker med semiaktiv målsökare, 
elvs att signalerna från en belysningsradar reflekteras från målet och 
mottages i målsökaren. Detta system ger större säkerhet mot stör
ning än aktiv målsökning. 

En robot, som företer stora likheter med Tartm· har utvecklats vid 
amerikanska armen. Denna har fått namnet H aw!? och är avsedd 
S~SO!~ rÖrligt fä Jtluftvärn. Styrsystemet grundas på semiaktiv måj
SO~?~ng med utnyttjande av dopplereffekten. Denna princip glir det 
mo]hgt för målsökaren att skilja på fasta och rörliga mål. Roboten 
kan dä_rför användas mot mycket lågt flygand e mål. Utskjutnings
anordnmgen utgöres av rörliga trippelstäU , och robotförbanden kom
ma att sammansättas i batterier om fyra sådana ställ. Roboten väger 
:nd_ast omkring 500 kg och är därför lätt att transportera. Materielen 
1 fo rbandet har sålunda i sin helhet kunnat konstrueras för helikop 
tertransport. 

I Storbritann ien har stora ansträngningar nedlagts på utvecklingen 

:~~u-~tförs~ars~-o~ot~r. D~t första res~ltatet ~tgöres av Bloodh.ottnd, 
d ~ven kontr akte1 at s for leverans t! !l Svenge. Denna robot grun
ina~ 51g liksom H awl? på semiaktiv målsökning. En eldledningsradar 

nktar robotställen mot en framförpunkt. När målsökaren fångat må-
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Bild 6. 

B loodhound under transport. Transportvagnen är så k onstruerad att 

robot en lätt k a n överföras t ill startlavetten . På bilden f ramträder t ydlige 

de fyra startraketerna med fenor . 

let sker avfyrn ing. Under rörelsen i banan j ~imföres robotens r .. rclse 

med målets och ett rä kneverk i roboten ge r erfo rderliga korrektioner 

till träffpunkt. F ramclr i vning sker med två ram motorer, och st2 rtcn 

sker med fy ra startraketer. I banan uppnår roboten en toppha st:ghcl 

av 2.5 Mach och en topph öjd av 2 mi l. Räckvidelen är ma~ I 11a l t 
omkr ing 6 mil. En efte rfölj are f inns också till denna robot. De1' be· 

nämnes Tlnmd erbird. 
I el en britti ska flottan utvecklas en robot, som erbjuder stora li k 

h eter med Blooclhound, men el en framdriv es med en krutJ'a ket och hal' 

därför något kortare räckv idd. Roboten benämnes S ca slug, och den 

har semiaktiv målsökning. 
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;värför svar srobota.1'. 

Ett av de svåraste problemen v id konstruktion av luftförsva rsro

tar är att mö j 1 iggö ra verkan mot lågt flygande mål. Såväl leel-
bo · 0 1 .. 1 · f.. o l fl D rålestyrmng som ma so 'n mg orsvaras av mar (re exer . essa m e-

st der ge därför upphov t ill ett dött om råde i närh eten av markytan. 

r uftvärnsautomatkanonen är därför fort farande nödvändig såsom ett 

].:omplement till robotarna i ett helt täckande luftförsvarssystem . l 
Storbritann ien har emellert id utvecklats en robot, som kan beteck

nas såsom ett första steg på väg mot att ersätta även dessa vapen 

med robota r . Denna benämnes Crcenlight, och den har en vikt av 

endast 40 kg. Robotens längel är J ,8 meter, och elen kan sk j u tas från 

ett obetyd ligt modifierat lavettage t ill .fO mm automatkanon av Bo

fors konstrukt ion. Skottv iclden uppgår till 6 km, och styrnin6en sker 

med fj ~irrmanövrering. Detta vapen kommer sannolikt att k unna bli 

ett lämp ligt vapen för lätta fartyg. 

Sovjetunionens luftför svars1'obotar. 

Vid årets första majparad på Röda torget i Moskva kunde ett r o

botvapen urskil j as, vilket hade om isskännliga likheter med T crricr. 

Man kan därför med ganska stor säkerhet utgå från att det var en 

luftförsvarsrobot. Även om det ä r mycket litet känt om de sov jet

ryska robotarna kan man därför ganska säkert an taga, att Sovjet 

har framställ t robotar av detta slag. D et har även talats om att 

Sovjet överlämn at lu ftfö rsvarsrobotar t ill Östtyskland. Utvecklings 

läget på detta område ligger därfö r ganska sannolikt i paritet med 

motsvarande på v~ists icl an. 

Jaktrobotar. 

Den amerikan ska flottans f lyg har sedan år 1958 haft en jakt ro

bot benämnd S panmv I i operat ivt bruk. Denna robot väger om

:<nng 150 kg och är 4 meter lång. Styrningen sker genom ledstrå

e från fl ygplanet. D enna styrmetod binder j aktflygplanets manövra r 

och möjliggör an fa ll endast på fö rföljande kurs. V id nuva rande 

stora flyghast igheter ha r roboten därför begränsad användbarh et. 
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Den kommer därför in om kort att ersättas med en senare version 

benämnd S parrow I II, som med hjälp av målsökare kan anv;tnda ' 
vid anfall i alla riktningar, även rätt f ramifrå n . s 

E n annan av elen amerikanska fl ottan utvecklad robot, som låt i tala 

om sig mycket på senaste t iden, är Sidcwindcr. Denna jaktrobot väger 

75 kg och beräknas vid masstillverkning kosta enelast omkring :>Ooo 
kronor. Den har mycket få rörliga delar och innehåller inte • lera 

elektroni ska delar en än vanlig rund radiomottagare. Styrningen ;.: ru11 _ 

das på en infraröd målsökare. Roboten har mycket god prec~-;[011 
men dess användbarh et begränsas av att anfall måste utföras p;• så~ 
dan kurs, att målsökaren fö rnimmer de heta avgaserna från det an

fa ll na flygplanet. Målsökaren är givetvis även käns lig för solvär'1;en 

och anfallet måste därför taktiskt uppläggas så att målsökaren int~ 
störes av solstrålarna. Robotens fä ltmässighet och föga ber ende 

av komplicerade installationer i fl ygplanet gör elen emellertir! till 

ett värdefullt vapen. 
Sannoli kt kommer Sidewinder att efterföl jas av någon version 

med raclarmålsökare. 
Det amerikanska flygvapnet erhöll även sin första jaktrobot år 

1956. Denna benämnes Falcon och har u tvecklats i två versir ner, 

en grundad på radarmålsökare och elen andra grundad på infn.röd 

målsökare. Denna robot väger inte mer än omkring 50 kg, men kräver 

relativt om fattande utrustning i flygplanet för beräkning av lamp

ligt avfyrningsögonblick och utskjutningsriktning. I gengäld kan vap

net användas vid anfa ll i godtyddig riktning. 
Ytterligare en jaktrobot finnes i det amerikanska flygvapnet, näm

ligen elen atomladelade Genie. Om denna har inga detalj er offent-

liggjorts. 1 

I Storbritanni en pågår utveckling av en jaktrobot, som närmast 

kan liknas vid Falcon. Denna robot benämnes Firestreall. 

.. d tf a c krobotar. 

Un eler andra världskrigets slutskede lyckades tyskarna få fra!ll 

en fjärrmanövrerad flygburen robot, som var avsedel för anv;ind· 

ning mot far tyg och punktmål i land . Känt är att man med denna 

lyckades försätta det italienska slagskeppet Roma ur stridbart skick. 

Roboten benämnes Fritz X och har fått tjäna såsom fö rebil d till 

f lera av dagens robotar. 
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Amerikanerna kunde förbättra preos10nen vid bombfällning ge-

0111 införande av radiostyrda bomber. Man lyckades få fram två 

:~per, A zon och Razon, av vilka elen förstnämnda enelast kunde styras 

. sidled, medan elen sistnämnda kunde styras såväl i sid- som längcl

~ed . A zon anv~incles operativt och goda resultat uppnådeles med detta 

vapen, speciellt mot broar. 
l]ncler efterkrigstiden fortsatte utvecklingen av attackrobotar och 

i l]SA har två typer framtag its. I elen amerikanska flottan ingår en 

robot benämnd Petrel, som är avsedel för sjömålsbekämpning. Ro

boten väger nära två ton, är 8 meter lång och har en vingbredd av 

4 meter. Den framdrives med en turboj etmotor och styres mot n:ålet 

med raclarmålsökare. Trots att detta vapen har god precision, har man 

upphört med produktionen. Detta kan med stor sannolikhet tillskri

vas det förhå llande, att atomladelade robotar med stor räckvidd visat 

sig stridsekonomiskt effektivare. Den extra omlastning, som blir 

nödvändig genom att föra fram roboten med flygplan en del av an

fallssträckan, undvikes genom att öka robotens räckvidd. 

För taktisk användning mot punktmål såsom stridsvagnar, bun

kers, broar och järnvägar utvecklas emellertid en mindre robot, som 

benämnes Bullpup. Denna robot väger omkring 300 kg och är knappt 

4meter lång. Den drives med krutraket och f järrmanövreras. Bullpup 

undergår nu prov vid förband och skall sedermera utnyttjas vid det 

hangarfartygsbaserade flyget och marinkårens flyg. Det amerikanska 

flygvapnet har nyligen tillförts en atomladelad robot, som med vår 

terminologi kan karakteriseras såsom en attackrobot.. Denna benäm

nes Rascal och ingår i beväpningen på bombplanet B-47 Strato jet. 

Roboten är mer än 10 meter lång och har en diameter, som är större 

än l meter. Man kan nog vara ganska säker på att det här rör sig 

om ett vapen med megatonkapacitet.. Vid fä llning av så kraftigt va

pen från flygplan, fö religger svårigheter att undvika verkan på de 

egna stridskrafterna. Rastal utgör en av lösningarna på detta problem. 

På allra senaste tid har ytterligare en liknande robot, benämnd Whi te 

Dance, nämnts för användning på med eltunga bombplan. 

Liksom beträffande andra robottyper vet man föga om utvecklingen 

av attackrobotar i Sovjetunionen. Uppenbart är emellertid, att elen 

sovjetiska krigsmaktens uppbyggnad antyder en koncentration till 

markbundna robotar. Med elen obestridliga kapacitet man besitter 

På detta om råde, vore det föga logiskt att tänka sig en mera intensiv 

Utveckling av attackrobotar än el en som bedrives i USA. Sannolikt 
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;ir att man i detta avseende fr;imst brottas med problemet att er.1;tlla 

t illräcklig precision med megatonvapnen samtidigt som man un<h iker 
verkningarna av de egna vapnen på vapenbärarna. Nlindre atl; tck. 
robotar för taktiskt bruk har man onekligen förmåga att tilh c1ta 
och sannoli kt f inns även vapen av detta slag. 

"· In tirobot-ro botar. 

De ballistiska robotarn a bereder försvararen utomordentli ga svå. 
righeter. Robotarnas stora hastighet i banan ger ringa tid för fi;rva
ning, inmätning, beräkning av träffpunkt och skjuttid för antivapne· .. 

Banans form komplicerar dessutom räknearbetet. Ett antirobotsyste111 

måste byggas upp med f u Il shindig automatisering för att ticbp rr>blc
met skall kunna bemästras. Beräkningsarbetet för antivapnets iwikt
ning och styrning kräver en matematikmaskin. De vetenskapliga och 
tekniska förutsättningarna för att lösa dessa problem torde fi nnas 
såväl i USA som Sovjet, men ännu ln r man s~ikerli gen icke hunnit 
så långt på realiseringen av ett användbart vapen. Känt är emelln tid 
a tt man i USA har två projekt igång. D et ena ~ir en utv ecklings tf) nn 

av N i/w-robotarna och benämnes N ille Zeus. Ett an nat, som cl n vcs 
av det amerikanska flygvapnet, har fått namnet Wi.wrd. 

Robo tutvcc Il/ingen i Sverige. 

Forsknings- och fö rsöksverksamhet med sikte på tillv erknin ~. av 
robotar har bedrivits i vårt land seelan andra världskrigets slutsl-·'dc. 
En bredare planläggning a v verksamheten på detta område erhölls 
då försvarets robotvapenbyrå bildades 1948. Sedan bar en cmo,·ga
nisation skett så tillvida att nämnda byrå helt in lemmats i fl yg iör

va ltningen samtidigt som arme- och flygförvaltningarna övertag i~ vis
sa delar av uppgifterna. 

Hittills har icke några svenska robotvapen tillverkats, men genom 
det arbete som nedlagts inom robotområdet har ett icke oanset ligt 
kunnande såvä l i vetenskapligt som tekniskt avseende kunnat tiil foras 
elen svenska krigsmakten. Därigenom har goda möjligheter för att be
döma stormakternas utveckling skapats och förutsättningar erh ålli ts 

för att avgöra, vilka utbnclska projekt som kunna med förd el an· 
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Bild 7. 

Sjörobot 315 skjutes från jagaren Halland. 

vänelas hos oss. Den icke minst betydelsefulla motmedelsverksamheten 
har därigenom även fått en fast grund . 

Den första offentliga redogörelsen för vad som åstadkommits inom 
robotområdet lämnades elen 4/ 11 1957. Därvid visades prototyper 
till en sjörobot, 1·b 315, och en attackrobot, rb 304 .. 

Sjörob oten är avseeld att skjutas från jagare mot mål på havet. 
~en har ett styrsystem, som kan användas oberoende av mörker , då
hgt väder elle r begränsad sikt. Framdrivningen sker med en puls-
1110tor, som har den tyska V 1 till förebild. S tarten sker med sta rtra · 

ket från ett enkelt utskjutningsställ , som medger automatisk laddning 
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B ild 8. 

SS 11 skjutställning. 

från durken. Försöksskjutningar med denna robot har skett från p ga· 
r e av Hallandtyp. 

Attadroboten är avsedd att användas för sjömålsbekämpning med 
!lygplan. t~p Lansen._N å g on tid punk: f~r ro:bote~1s_ färdigställanek h~: 
mte angivits , men forberedelser haJ vtcltag its tor att msatta a ttac. 
roboten i förbandstjänst och utbildning av markpersonal v1d attack· 
fö rbanelen har påbörjats. Kostnaderna för en sjö- eller en attackr bot 
har angivits till omkring 100.000 kronor per robot. 

Vidare har två försökstyper visats, elen ena med pulsmotor och den 
andra med krutraketniotor. I andra sammanhang har n~imnts , at1 ut· 
vecklino· av en jaktrobot och en luftvärnsrobot pågår. 

Parallellt med denna utveckling har försök utförts med frans!~" 
strids- och målrobotar. Både marinen och armen har gjort skjut f6rs_ok 
med SS 10. Dessa försök har slagit så väl ut, att det icke torde droJ" 
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Bild 9. 

Må lroboten CT 10 omedelbart före start. 

länge förrän detta vapen ti llhör krigsorganisationen. Under ;.:amma
ren 1958 har vid marin en, delvis i samarbete med armen, utfört s för
sök med såviil SS 11 som med en fransk målrobot, benämnd CT 10. 
Även dessa försök har givit gynnsamma resultat. Den trådstyrda 
SS 11 har föru tsättningar att lösa en del av de uppgifter, son1 nu 
åvilar det hitta marinarti ll eriet både ombord och iland. Vapnet kom
mer därför sannolikt att tillföras våra marina förband. 

Försöken med CT 10 har fr~imst avsett att unelersöka de t rupp
mäss iga problemen i samband med handhavande och skjutning av 
kustrobotar. Det har visat sig att denna robot har god funktionssä 
kerh et och att elen fältmäss igt kan hanteras utan större uppbåd av 
tekniker. 

Behovet av luftförsvarsrobotar såsom ersättn ing för kanonlu ft 
värnet .har framstått kla rt de senaste åren. För att få erfarenheter på 
detta områd e i god tid innan elen inhemska utvecklingen leeler fram 
till operativt anviindbara vapen har kontrakt tecknats om :nköp av 
den brittiska roboten 13 /oodhound. Med hänsyn till våra begränsa.Je 
resurser blir det sannolikt nödvändigt att utvidga denna vapenamkaff
ning så att våra första lu ftvärnsrobotförband komma att sammansätt:1:; 
av denna robottyp eller nästa generation av densamma. 

9 
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Robotutvecklingen kommer otv ivelaktigt att leda t ill en reduktio11 
av behovet av flygplan som vapenb~irare och kanonen som va1·en. 
Våra mest betydande krigsindustrier, AB Bofors och SAAB, konana 
därför att röna starkt inflytande av elen pågående robotutveckl m~en 
Den inhemska robotutvecklingen har hittills i betydande utstrack
nino- bedrivits i samarbete med SAAB, medan AB Bofors mera spe. 
lat iakttagarens roll. De allt klarare utv:cklingstenc\ense\na k~.n~n:r 
säkert att föranleda allt längre steg m pa robotvapenomradet 101 ba. 
da dessa industrier. B~igge företagen ha på hittills skilda områ·len 
kunnat göra sig ett världsnamn. Vi får nu hoppas, att de komJ~er 
att låta höra av sig även såsom robotproclucenter. De_ betydand~ m
satser såväl i vetenskapligt som tekniskt avseende, vrlka _aro forut
sättningar för utveckling och ti llverkning av robotar, krav_er stora 
resurser. Ett intimt samarbete mellan våra mest avancerade melusin
företag blir därför nödvändigt, om vårt beroende av utländska le
verantörer icke skall bli allt mera markant. 

UtvecHingstendenscr. 

De stora problem såv~il av taktisk som teknisk och organisil~Orisk 
art som möter vid utvecklingen av robotvapen, ger anlecl~r.ng ttl l ett 
ske,ptiskt betraktelsesätt vid beclömning:n av robotarnas rr;,oJhgheter att 
ersätta andra vapen i det moderna knget. Mot detta star, att _ve len
skapens och teknikens utvecklingsståndpunkt i dag ger fantasr en ett 
mycket vitt spelrum för möjligheterna att framställa va~er?:, ned 
egenskaper långt överlägsna de traditionell a vapnens , .. sava\ ~ad 
beträffar räckvidd som precision. Mot denna bakgrund ar _det t or~ 
klarligt, att så många uppgifter om robotar av skilda slag Cll:kul•. raJ 
såväl i fackpressen som i militära kretsar. Det kan emellertid fast
slås att nåara tiotal olika robotar nu äro så längt komna att de kL:m1~ 
tag~s i op:rativt bruk, elvs att _de ingå i förband, ;ars person ~! a; 
utbildad för att effektivt utnyttJa vapnen. Yrdare star det fullt k_1 ~ 1 : 
att robotar komma att användas för de mest skiftande uppg1t ter_ 
och den tiden är noa inte långt avlägsen, då även enskilda so:cb teJ 

"' • J l . - åsm'1 komma att utrustas med vapen, som mas te (ara denser as s · ' 
robotar. 

Vid bedömning av robotutvecklingen får den ekonomiska fa ktorn 
b. U 11· J t der-na te sig svinellande vid J. ämf6rel-icke för 1ses. tvec ( mgs <OS na 
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e med andra vapen . Det amerikanska robotprogrammet har uneler 
s·den 1946-1958 kostat 120 miljarder kronor. För år 1959 beräknas 
tJ J ] ' 5 ' l ' nbart fö r utvec (mg ,7 mr J areler kronor och hela robotprogrammet 
~ör samma år belöper sig ti ll 34,3 mil jarder. Enhetspr iset på avan
cerade robotar rör sig om från 100.000-tals kronor till flera miljoner. 
J(ostnaden för ombyggnad av kryssaren Oklahoma City till Talos
bestyckning belöper sig till omkring 70 miljoner kronor. 

Det är klart att med så stora kostnader måste höga krav stiJlas på 
vapnens verkan, elvs räckvidd, precision och förstöre lseförmåga. Ut
vecklingen av robotar har nu pågått så länge, att stormakterna har 
möjligheter att med ganska hög grad av säkerhet bedöma det utbyte, 
som kan erhå llas av robotarna. I dag framställas robotar av tred je 
generationen och erfarenheter från trupptjänst och lagring av vapen 
finnas för mer än fem år. 

Såsom exempel på vad framticlen kommer att uppvisa i form 1.v 
robotbestyckade fartyg må tabellen i bilaga l tjäna. I tabell en åter
ges det byggnads- och ombyggnadsprogram, som föreligger i us~ 
i vad avser robotbestyckade fartyg. 

Utvecklingstendenserna kunna allmänt sett uttryckas så, att robotar 
alltmera komma att övertaga de nuvarande vapnens roller. Ett undan
tag bör kanske göras för unclervattensstriclsmecllen, men ~iven på detta 
område går utvecklingen i samma riktning genom införande a v avan
cerade styrsystem på torpeder och antiubåtsvapen. 

I det följ ande skall här redovisas vissa taktiskt-tekniska faktorer. 
som påverka utformningen av framtidens robotar. 

Stridsdelar. 

Kravet på stor effekt hos elen enski lda roboten leder till att atom
laddningar allt mera komma att utnyttjas . Begr~insande verkar här
Vtellag endast risken för skador på egna förband och eget område. 
För luftvärnsvapen kan man därför med ganska stor säkerhet uteslu
ta. robotar, som verka mot mål på låg höjd, och sådana som användas 
fo r försvar av punktmåL För territoriella uppgifter avsedela robotar 
komma däremot i allt större utsträckning att få atomladdning. 

För verkan mot landmål ha atomladdningar redan blivit domine
r~nde. Hos stormakterna måste man räkna med att a ll a vapen a v detta 
s ag med skottvidel över omkring 2 mil komma att få atom laddning. 
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För interkontinentala robotar och medeldistansrobotar är atomlacl(\_ 

ningen en förutsättning. 
Mot punktmål såsom flygplan på låga höjder och örlogsfartyg blir 

olika fo rm er av riktad sprängverkan sannolikt dominerande. l\ [a11 

m åste här räkna n'lecl att stridsdelarnas verkningar kunna vara \ ar1_ 

erancle inom vida gränser och avpassade för cle speciella mål , son1 

robotarna iiro avsedela för. 

Stjwning. 

Precisionskravet för robotarna dikteras av stridsdelens ve::-k nmgs
område. Styrsystemens noggrannhet kunna därför bli skiftand e. Det 
finns mellerticl en växelverkan mellan verkningsområdets storlek och 
elen räckvidd, på v ilken verkan skall uppnås. I regel kräves st~ rre ver
kan på större avstånd, varför kravet på styrsystemens prects1on allttd 

kommer att få ställas högt. 
D e flesta nu förekommande styrsystemen grundas på signaler, som 

utifrån komma till roboten. Härigenom finnes möjlighet att genom 
falska signaler störa ell er vilseleda robotarna. Stora ansträngni 1gar 
läggas därför ned på att koda de äkta signalerna och genm-r: anorrl
ninoar av olika slag försvåra fiendens motåtgärder. Det h1tt1lls sak
ras~e styrsystemet grundas på tröghetsnavigering, som inn ebär att :tt 
antal gyron orienteras för en v iss bana. Niir roboten a;v1ker fran 
den avsedela banan ger gyrot utslag, och en fels1gnal erhall es. D :>n~u 
omsättes till en styrsignal, som återför roboten ti ll avsedel bana. ~;t 
system av detta slag påverkas uti f rån enelast av tyngdkraften. var 

l · l '11 .. l 1· f" tt å t'f 1oell kunskap om tyngdkraften är i c ag JC (e t t rac ( 1g or a ·- P o ar : , _. _ 
väg ändra dess_ inf lytelse. Tröghetsnavtgenng~e~'l n:~d~~r. saltm<' a ,I::d 
het från fi entlw motverkan. Utvecklmgen gar dar fm 1 accele1 u 
takt mot användning av tröghetsnavigering , icke blott i f järrverkan· 
el e robotar, utan ä ven i vapen med enstaka mils räckvidd. M an kall 

emellertid inte helt bortse från att det i framtiden kommer att fnJ· 
nas medel att öva inflytande på tyngdkraften. , . 

Tröghetsnavigering~n ger emellertid icke tillräclclig~ l: ~ecisi_m: i~~~ 
alla vapen. Kombmat10ner med andra system bh dat for sak et_ l n 

. d o . . t . nerett 
aktuella. Såsom ett exempel 1 detta av seen e ma namnas s Y~ n t ".

6
• 

i den amerikanska interkontinentala roboten NI ac e. I denna ar troo 
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1 
t-~navigeringen som tidigare nämnts kompletterad med ett ~,ystem, 

:~~~~ meclge 1~ jämförel~ e av en karta i roboten och det av roboten över

flugna mm-aclet. 

f ramdrivning. 

En hård dragkamp påg-å r mellan robotexperterna i frågan om fasta 
eller flyt ande bränslen. I dagens läge ser det ut som om förespråkar
na för fasta bränslen skulle gå segrande ur striden, men säkert ~i r det 
icke. Klart är emellertid, att de fasta bränslena alltid kommer att fin
nas kvar. I startraketer kommer olika former av 1--.rut att bli domi

nerande. 
De fasta bränslena ha el en fördelen, att cl e medger en högre be

redskap och i regel äro lätthanterligare och mera J ag-ringsbesbndig-~L 

Nackdelarna lig-ger i att cle äro tryck- och temperaturkänsliga och där
för under og-ynnsamma omständigheter brinna ojämnt. D etta för svå
rar deras användning i vapen, som skola användas på varierand e hö j
der och i skiftande klimat. En strävan förefinns därför att f inna 
lämpliga fl ytande bränslen för flygburna robotar. 

N u använda flytande bränslen ge hög-re effekt än de fasta. Robotar 
med stor skottvield ha därför hittill s konstruerats för f lytande bräns
len. I ballistiska robotar användes främst flytande syre och ozon som 
oxidationsmedel med alkohol och hyclrazin eller besläktade ämnen 
såsom bränslen. I robotar av flygplantyp användas självfallet f lygplan
bränslen av olika slag. Svårigheten att förva ra ämnen såsom fly tande 
syre och ozon ger låg beredskap. E ldfara och explosionsrisk gör 
dem helt olämpliga fö r användning ombord. En klar strävan finns 
därför att i ballistiska robotar och fartygsb urna robotar enelast använda 
fasta bränslen. E tt unelantag i detta avseende utgör Talas, som har 
rammotor och sålunda kräver f lygfotogen. N uvarande ballistiska ro
?otar har en lägsta beredskapstid på omkring 2 timmar. Detta anses 
1 DSA icke vara g-odtagbart för veclergällningsstrategien, som bedö
mes kräva 15 minuter. De senaste proj ekten, !Yfinutenwn och Polaris, 
b~seras därför på fasta drivmedel. I clet senare fa llet utesluter det 
!?.rhållandet att roboten bäres på ubåt möjlig-heten av att använda 

ogeffektiva flytande drivmedel. 
En intensiv forskning bedrives emellertid för att mö j lig-göra pake

termg av flytande drivmedel. Drivfjädern i detta avseende är beho-
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vet av bättre drivmedel för flygplanburna robotar. Man kan fö rutse 
att detta problem kommer att vara löst inom de närmaste åren. ' 

j.\ ven beträffande fasta drivmedel satsas stora resurser på att i c\ 

fram effektivare krutsorter. Ett flertal plastkrut ha framställts de 
senaste åren , och många nya sammansatta krut ha prövat:; . So111 

exempel på de senare må nämnas blandningar som ammoniumperklo
rat med polyuretan och ammoniumperklorat med polybutadienakryacic] 
med tillsats av aluminiumpulver. Genom lämpliga bindemedel har 
a·ocl homoaenitet hos sådana blandning·ar kunnat åstadkommas. Så-
b b 

som exempel härpå må nämnas de av f irman Thiokol framsb llda 
krutsorterna, i v ilka polysulficler använts som bindemedel. Vissa av 
dessa krut kunna liknas vid syntetiskt gummi. 

Om man skall försöka bedöma elen framtida utvecklingen av d riv
medel för robotvapen talar mångfalden robottyper för att det kom
mer att bli ett både-och. Då stora skottvidder och lång funktionstid 
för robotmoto rerna eftersträvas, komma de flytande bränslena san
noM·:t att försvara sin plats. Då hög beredskap och hanteringsproblem 
äro dominerande bli drivmedlen fasta . 

Uts!?jutningsanordningar. 

För fartygs- och flygplanburna robotar ~ir utskjutningsanordning
ens karaktär icke något speciellt problem. E nklast möjliga anordningar 
eftersträvas. På flygplan är det enelast fråga om en upphängning 
av roboten. Med hänsyn till vapnets egenskaper och kraven på ilyg
planets fa rt- och manöverförmåga blir problemet i regel enelast en 
fråga om inre eller yttre upphängning. På fartyg träder frågan om 
hantering i fö rgrunden . En kort tid mellan varje skjuten robot kol11-
mer allt id att vara ett framträdande önskemål. Långt driven au toma
tisering vid omladdning kan därför förutses. 

För robotar skjutna f rån land ~ir problemet mera komplicerat. Den 
förs ta frågestä llningen blir: skall robotarna skjutas från rörligt eller 
fast underlag. Svaret kan icke ges entydigt. Robotarnas skiftande 
egenskaper ger helt olika förutsättningar. Interkontinentala w botar, 
som från en plats kan nå vilken punkt som helst på jorden har inget 
behov av rörligt unelerlag för att lösa vapnens uppgifter. Samma för
hå llande gäller i regel även ballistiska medeldistansrobotar. Beh vet 
av rörlighet är vidare väsentligt olika i det globala kriget och det 
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ograf iskt mera begränsade. En defensiv robot med en skottvidel av 

}~O mil kräver ingen rörli?:het för. att lösa försvars~ppgifter i ett 
]and av S~enges storlek. _A:- uppg1ften att deltaga 1 forsvaret av 
Europa Jo-a ves antingen rorbghet eller ett antal fasta robotförband . 
:Med hänsyn till behovet av skydel kan rörlighet vara eftersträvans
värd. I detta avseende blir det emellertid svårt att åstadkomma cl('n 
nödväneliga rörligheten. Teknikens utveckling leeler t ill en reduktion 
av tiden mellan spaning och vapeninsats samtidigt som vapnens verk
ningsområden ökar i storlek. Transporthastigheten till lands i det mo
derna kriget kommer icke att medge en f lykt undan anfall med tunga 
robotförband . Drivf jädern i robotutvecklingen har varit och är fort
farande att åstadkomma vapen med god precis ion på stora s1<jutav
stånd, vi lket innebär att förstörelsemedlet med minsta möjliga om
lastning-ar bringas till f iendens område. Rörligheten f lyttas därige
nom från vapenbäraren till vapnet. De flesta äro ense om <ttt det 
moderna kriget kräver stor rörlighet. Till detta bör fogas, att rör
lighets!?ravet ofta är så stort att det endast kan tillgodoses geno rn 
räckvidd. 

Ser man på befintliga robotar framstår det ovan sagda såsom na
turligt. Offens i va robotar av interkontinental karaktär erhålla fasta 
uppställningsplatser och framt idsbilden, såsom elen kan skönj as ge
nom Minuteman, företer skyddet anordnat såsom en vertikal g rop för 
varje enskild robot. Luftförsvarsrobotar med territoriell uppgift arran
geras i fasta förband både i vad avser robotar med lång räckvidd, 
såsom Bomarc, eller kortare räckvidd, såsom Nihe H ercules. Robo
tar avseelda för direkt samverkan med armestridskrafter erhålla däre
mot en rörlighet, som är anpassad efter räckvidden. Den hittills 
största fältmäss iga rörligheten torde representeras av H awk. Förband 
med denna robot ha en utrustning, som möjliggör helikoptertransport. 

Slutord. 

Robotar i all t flera former och allt större antal införas nu i el(' 
moderna krigsmakterna över hela j orden. De utgöra därvid ett till
sl<ott icke blott i effekt utan de ge även nya variationsmöjligheter 
fo r såväl krigets som stridens förande. Annu kan man icke förutse, 
att roboten i dess många former kommer att ersätta alla beprövade v . 
apen, men att en stor del av elen nuvarande vapenparken kommer 
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att ersättas med robotar står klart. Vi se redan, att . luftv~irnsart i lle, 
r i et är på avskrivning. Det tunga fä ltartilleriet och flygbomben ~i r 
på väg att lämna plats för nya vapen. Inom några år kommer andra 
vapen att få lämna sina platser. Trots denna klara utvecklingsten dens 
kommer det säl<·erligen att drö ja länge, innan roboten blir ensan1 

på valplatsen, men den blir en alltmera dominerande faktor. Roboten 
har skapat nya förutsättn ingar , som har fått djupgående konsekvenser 
för elen moderna krigsmaktens uppbyggnad. De mest f ramträdande 
faktorerna i detta avseende ~iro övcrraslmingsmomentet, det obön !J ör

liga anfallet och den elef<t1'0niska striden. 
Med förekomsten av den interkontinentala roboten kan den första 

stridshandlingen på fi endens territorium utföras inom mindre ii1 en 
timme f rån det ögonblick beslut om anfall fattas. Detta har kunnat 
ske i forna t ider också, men enelast under förutsättning att de kr ig
förande parternas territorier gränsat till varandra. N u gäller satsen 
oberoende av hinder, givetvis med den förutsättningen att landet if rå
ga innehar sådana vapen. Ser man dessa robotar i kombination lll ecl 
atomladdningar behöver man icke särskilt stor fantasi för att före ~ tä i 
la sio- huru förödande en sådan Överraskande krigsöppning kan bli. 

b 
Den anfallne måste vara beredd att slå tillbaka omedelbart, (l111 han 
icke skall bli så fö rlamad, att det förs ta slaget blir avgörande. När 
r isk för denna form a v krigsöppning fö religger, måste beredskapen 
vara så hög att motanfall kan utföras , innan öppningsslaget hunni t 
ve rka. Spa~ingssystemet måste ha sådan effektivitet, att elen f\.·rsca 
roboten kan lokaliseras i ett tidigt skede av banan och äga s<i dan 
förmåga, att elen kan avgöra var roboten kommer att träffa rna r l;en. 
D et måste kunna skilj a på en satellitstart och en interkontinenta l ro
bot. D enna bild framhäver med skärpa huru hög beredskap , ~0 111 
komm er att krävas av framtidens krigsmakter vid risk för storkon
fl ikter , men el en ger även en antydan om de höga krav, som st ii Uas 
på statsledningens beredskap. 

Närbelägna stater behöver icke tillgripa interkont inentala robutar 
för att åstadkomma motsvarande eff ekt . För dessa gäller , att sl.tget 
oundvikligen komm er innan motåtgärd hinner vidtagas. Om icl,T ; tt 
effektivt verkande spaningssystem f inns, kan det dessutom bli svart 
eller till och med omöjligt att avgöra, varifrån slaget kommer. Ett 
varmt anonymt krig kan bli en svårhanterad verklighet. 

Det obönhörliga anfallet har förekommit tidigare, m en i mindre 
skala. Hittills har ingen försökt att åstadkomma ett vapen, som kan 
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·da artilleriproj ektilen i lu ften. Detta har skett genom basbekämp-
}le] ' ·11 ·d 11 11 " . " dvs genom art1 en ue . e e1· genom anfall mot kanonerna pa 
11 1~1b;t sätt. När 12-mila kanonen besköt Paris uneler första värlcls-
3_11i"et fanns intet effektivt motm edeL Projektilema hamnade obön-
]d b 01 o l .. o o • 

J O 
.. rJicrt i ma omrac et om an manga ganger med nnga ve rkan. Ser 

1 b . 1 
1
an framtidsbli C en med robotar nedgrävda och utspridda över stora 

1~tor inses lätt, att motverkan blir en utomordentligt svår uppgift. I 
~ ramtiden måste man därför räkna med en kontinu erlig förstörelse
verkan från balli st iska robotar, och denna verkan kommer obönhörligt 
på båda sidor. 

Den elektroniska striden är ingen nyhet. T elestörning sattes i sys
tem redan under andra världskriget. I nästa krig få de elektroni5ka 
motmedlen ännu större uppgifter. Genom störning av robot:trs styr
system få de elektroniska motmedlen samma verkan som många eld 
vapen. Man kan inte längre unelerlåta att betrakta t elemotmedlen 
såsom verkliga vapen i stället för hjälpmedel. 

Men det är inte nog med att robotarna ändra bilelen av det fram
tida kriget, de utöva ett betydande inf lytande på elen politiska makt
kampen i fred. Med ängslan och avund betrakta stormakterna varanel
ras utveckling på robotområdet . Resultatet av robot- eller satellit
försök ändra förutsättningarna för stormakternas förhandlingar eller 
kanske riktigare: möj liggöra ell er omöj liggöra förhandlingar dem 
emellan. Stormakternas framsteg är en av de tyngsta viktema på 
maktbalansens vågskål. 

Det är svårt att skapa en h elhetsbi ld av vad robotutvecklingen kom
mer att innebära, utom det att elen kommer att få ett allt större in
flytande på det framtida kriget. Man m åste dessutom göra klart för 
sig, att vetenskapens och teknikens framsteg fortfarand e ger god 
plats för vidareutveckling. I a li a tider har det sagts att en sum! kon
servatism är nyttig. Detta är sant för det är en truism. Men ännu 
viktigare är att man försöker att blicka in i framticlen för aJ: elen 
ständigt pågående vapenutvecklingen skall kunna leelas in i rätt rikt
ntng. Mycket av det som var science fiction igår är verklighet idag. 
Myc~et av det som är science fi ction idag är verklighet i morgon, 
rnen tcke allt . 
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Bi laga 1 

Den amerikanska flottans robotfartygprogram. 
Kostnad i 

Fartyg Beteckning Färdig år miljoner Bestyckning 
kronor 

Färdig Kostnad i 
Fartyg Beteckning miljoner Bestyckning 

år kronor 
--- l l 
l]båtar 

Kryssare l 
Boston CAG l 1954 Terri er 
Ca nberra CAG 2 1954 Terrier 
Galveston CLG 3 1958 Tal os 

l Little Rock CLG 4 1959 70 Talas 
Oklahoma City CLG 5 1959 70 Tal os 
Providence CLG 6 1959 Terrier 
Springfield CLG 7 1959 70 Terrier 
Topeka CLG 8 1960 Terrier 

Tunn Y SSG- 282 1954 Regulus I 

Barbero SSG 317 1956 Regulus I 
G rayback SSG 574 1955 R egulus I , II 
Growler SSG 577 1958 Regulus I, II 
f.{alibut SSGN 587 1959 270 R egulus I, II 
permit SSGN 594 1961 R egulus II 

SSGN 595 ? Regulus II 
SSGN 596 ? Regulus II 
SSBN 598 1960 525 Polaris 

. SSBN 599 1960 425 Polaris 
SSBN 600 1960 425 Polaris 

Long Beach CGN 9 1961 Ta los, T errier, R 0g II 
Albany CG 10 ? Ta!os, Tartar 

Fregatter 

Fan·agut DLG- 6 1959 260 Terrier 
Luce DLG 7 1960 260 Terrier 
Mae Donough DLG 8 1960 260 Terrier 
Coontz DLG 9 1960 T errier 
King DLG 10 1960 Terrier 
Mahan DLG 11 1960 Terrier 
Dahlgren DLG 12 1961 T errier 
Wm V. Pratt DLG 13 1961 Terrier 
De we y DLG 14 1959 210 Terrier 
Pre b le DLG 15 1960 210 Terrier 

Jagare 

G y att DDG l 1956 Terrie r 
Chas. F . Adamc> DDG 2 1960 230 Tartar 

l John King DDG 3 1960 230 Tartar 
DDG 4 1960 250 Tartar 
DDG 5 1960 250 Tartar 
DDG 6 1961 250 Tartar 

Henry B . 
Wilson DDG 7 1960 170 Tartar 

Lynde 
McCormick DDG 8 1960 170 Tartar 

Towers D D G- g 1961 100 Tartar 
DDG 10 1961 170 Tartar 
DDG 11 1961 170 Tartar 
DDG 12 1961 170 Tartar 
DDG 13 1961 170 Tartar 
DDG 14 1961 90 Tartar 
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Grundsyn - slagord 

E tt d-iskuss-ionsinlägg. 

Av kapten ERIK A DEll, 

I "Ny Mi litär Tidskrift" inventeras för närvarande i vilkn ut. 

sträckning en gemensam grundsyn föreligger inom de tre för svars. 

grenarna. I denna tidskrift har samtidigt en pågående diskussion o111 

en marin grundsyn vidgats genom överste löjtnanten G. Skoglun<1s in. 

lägg i septembernumret 1958 att omfatta grundläggande proble1'1 för 

totalförsvaret . Debatten kring det senaste försva rsbes lu tet vis; r att 

de båda tidskrifterna är ute i angeläget ärende. Det är då av vikt 

att diskussionen ej förrycks, genotit att väsentliga frågestä llni ngar av. 

färd as med publikknipande men innehållslösa slagord. 
Med utaåno·spunkt från slae-orclet "en b~tske - en bajonet t ' av-

b b <J 

färclar löjtnanten N. Hellström i TiS oktobernummer 1958 problemet 

lwalite contra /wantit et. Kvantiteten avskr ives som otidsenlig. 

En buske- en bajonett; t ex Broz'1 ) bajonetter i Bosniens buskar. 

De bajonetterna kom som bekant den kvalitativ t överlägsna tyska 

krigsmakten a ld rig till rätta med. 
Ett annat exempel från Andra världskriget: L u ft lanclsättni!1'':arna 

vid Arnhem hösten 1944 utfördes av ett elit förband av allra högsta 

kvali tc - l . brittiska luftlanclsättningsclivisionen. Mot elen satt·· tys· 

karna in lokalförsvarsförband och skolförband - bl a en underbefäls· 

skola ur marinen. Dessa representanter för kvantiteten h indrade elit· 

förbanden att förena sig, hindrade dem att ta sina anfallsmål , hind· 

racle dem att gå ut på fä lten, där deras underhå ll landsattes och höll 
dem bundna i strid, till s linj eförband hann fram och fällde avgör<tndet 

ti ll försvararnas förmån . - Stridsbilden från A rnh em är icke f<iråld· 

rad . Luftlandsättningar långt in på försvararnas territorium är ·ninst 

lika aktuella framde les som. då. 
Ett tänkbart exempel från framtida strider på svensk mark: En 

. b l . "f l . f~!l· lu ftdesant som t tll sammans med en burk a <tenegt t oc 1 sm ' 

skärm rul,lar runt vid landningen bland buskarna invid ett S\ enskt 

samhälles vattentäkt, är en god representant för kva litcn. Posten 

vid vattentäkten - en medelålders lokalförsvarssoldat med gev iir och 

J) X ven kallad Tito . 
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. on ett - på vakt i samma buskar, rep resenterar dä remot kvantile

baJ Hans baj onett ordentligt inkörd mellan desantens revben oskacl

t~~~ör e mellertid definitivt ett kva li tetsvapen med förm åga att bringa 
]tz;, .. . l l" 
O 000-tals manniS ;:or 0111 t vet. 

1 
Bajonetten i buskarna har otvivelaktigt sitt berättigande. Det trå

kiga ~ir bara attslagordet ~!nda:lshy111mcr sahförhållandet: . .. . 
Vi behöver forv1sso t va r t torsvar enheter, som kvahtat1vt ar 1 

!·lass med en angripares biista, men vi har inte resurser att sätta upp 

'ådana enheter i elen ul.sl.räckning som teoretiskt sku lle vara ön s!.: 

~ä rcl. För vå r del (liksom för många andra - även stormakter) måste 

lösningen bli kvalite och kvantitet i olika kombinationer (var ierande 

för olika delar av totalförsvaret ) . K vanliteten representeras i dag: 

i htftförsvarct t ex av luftvärn ets ä ldre ar tillerimateriel, av civil

fö rsvarets lokalt bundna enheter och av elen omfattande utrymnings

planläggningen; 
i invasionsförsvaret t ex av lokalförsvarsförband och h emvärns

fö rband , av kustartilleriets ~dch· e batterier och flott ans enklare min

typer samt av jaktens förmåga att lösa enklare attackuppgifter; 

i im,portförsvaret slu tligen t ex av hj älpf lottans många hj ~i l pmin

svepare. 
Vi kan inte a v stå från kvantiteten i dessa och andra former . Tvärt 

om måste den utv ecklas ytterligare, t ex i vad avser importförsvaret 

genom att hand elsfartygen utrustas med närluftvärn för självförsvar. 

En angripare skall stöta på kvantiteten var och hu r han än kommer. 

Med frikt ioner som föl jd. Härigenom säkerställs att kvalilens re

presentanter inom vår krigsmakt - ti ll lands, ti ll sjöss och i luften 

- får tid och ti llfä lle att verka. 
Som Skoglund påpekar (TiS sept 1958) har kvantiteten också 

betydelse m ps')'hologish synpunkt. 
Föru tsättningen för ett lyckosamt försvar är att det bärs upp av 

en orubblig försvarsv ilj a - en anda lik el en som talade ur Churchills 

ord till br ittiska fo lket inför invasionshotet på eftersommaren 1940: 
"V ar och en av oss kan åtminstone ta en med sig". Första v i likoret 

för att en sådan anda skall kunna skapas och upprättbållas är dock 

att "var och en av oss" har ti llgång till ett vapen och vet med sig 

~tt han kan bruka det. Detta g;i ller såväl vid r eguljärt försvar som 

lnorn en motståndsrörelse i ett ockuperat land. 
Av ovanstående to rde framgå att det fo rtfarande är för tidigt 

att - i sak - avskaffa "bajonetten i busken". 
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Det kan här också vara av intresse att kort fa ttat granska ett gar11, 

malt slagord som kommendörkaptenen R. Engdahl låter komma till 
heders i sitt inlägg i juninumret 1958. 

Marinens handlingslinje anges där vara: "att s~ka .. ~1~lla 1<1nclet 
utanför kriget och - om detta inte skulle lyckas - 1 moJ hgaste må11 
hålla kriget utanför landet". o •• • •• o •• 

Detta är en lättfattligt turnerad malsattnmg for vart totalforsvar, 
men någon handlingslinje är det inte. Fråg~rn~ "på ;ad sätt ?" Och 
"med vilka medel?" får inte svar. Alla avvagmngsfragorna - 111el. 
lan kvalite och kvantitet, mellan skydd och rörlighet, n:ella1: .olika 
typer av stridskrafter o s v - förblir olösta. Som han~.lmgslmJ e ~ 
eller grundsyn - är den citerade, populära _satsen allt for mage,r. 

Det kunde vara lockande att ta upp ytterhg-are ett antal schab:oner 
till betraktande, men ovanstående får räcka. 

Kvar står att den pågående diskussionen om en gemensan~. gru.nd
syn är värd ett bättre öde än att förryckas av slagord utan tacknmg, 
vare sig dessa nymyntas eller lånas från gamla trätor. 
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Värnpliktsåret - ett glömt år 
A v k apte n GU N NA R HOLMBE RG. 

För att vinna en anstä ll ning eller få ett arbete krävs all tid ett visst 
sökningsförfarande. Den vanligaste formen för att söka en plats 

~~ att vederbörande sänder in vissa handlingar, vilka skola verifiera 
'
11 D .. l ·1· b ' . ·forderlig kompetens. et ar gans (a van 1gt att ar elsgtvareE 
~~rest det gäller manliga sökat~de, vill veta om värnplildet~ är fullgjo~~d 
Uer ej. Det racker med ett mtyg, som bestyrker att vamplikten ar 

;u!lgjord - ingen frågar efter h u r den är fullgjord. 
Svenska staten satsar för närvarande ca 2,7 milj areler kronor per 

år på sitt försvar. En icke oväsentlig del av denna stora summa dis
poneras fö r utbildning av värnpliktiga. Om man ser på utbildningen 
i stort kan den sägas försiggå inom tre olika branscher n~imligen ar
men, marinen och flygvapnet. Denna uppdelning hänför sig dels tili 
de olika försvarsgrenarnas personalbehov, dels till olikheten i vad 
avser den utbildning, som är aktuell inom resp försvarsgren. Väntplik
ten är emellertid icke enbart en skola, där kunskaper i krigstekniska 
ting förmedlas . Inom samtliga försvarsgrenar inläres och inskärpes 
under värnplikten allmänna riktlinjer för ordning, punktlighet, hy
gien, hållning, stil och uppträdande. Det gives även tillfälle för 
opartiskt befäl att under en längre tid stuelera hur olika individer 
reagerar och uppför sig under lika omständigheter. 

Likaväl som var j e svensk medborgare genom elen allmänna skol
plikten är ålagel att genomgå enhetsskolan ~ir varje manlig svensk 
medborgare genom värnplikten ålagel att genomgå en krigsskola. 

Enhetsskolan meddelar kunskaper och insikter i allmänbildande syf
te samt har dessutom en uppfostrande funktion. Sålunda gives i en
hetsskolan betyg i uppförande och ordning, vilka betyg följer individen 
genom livet och ~ir - åtminstone i början - av väsentlig betydelse 
för de framtida mö jligheterna att avancera vare sig det gäller vidare 
skolutbildning eller direkt övergång till praktisk verksamhet. 
. För fullst ändighetens skull kan även framhållas , att det inte bara är 
1 

den för var och en lagstadgade enhetsskolan som betyg i uppföran
de ?ch allmän ordning meddelas utan detta betyg lämnas särskilt både 
~ hogre frivilliga skolor och från verksamhet i praktisk tjänst. Det 
an även tilläggas att vid värderingen av ett betyg från en skola 
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ell er en tj änst väger vitsordet för uppförande och ordning Jtlas, 
högre än sakvitsorden. D et torde va ra sällsynt att höga v itsr. :-1 fö ;
kun skapcr och färdigheter kompensera r ofördelaktiga v itso rd i upp_ 
fö rande och ordning. 

Värnplikten int rä ff ar under det tjugonde levnadsåret och ara·· 
und er en tid av cirka ett å r. J samhand med inskrivningen gene 11lg-å1 
varj e man en testning vars resul tat ger en generell beskri vn i .g- a1-

vcclerbörandes allmänna b ggning och karakbrsegcnskapeL l >cnna 
testnin g är så lunda ej så formulerad , a tt den har speciell inr i\, tning 
på fö r;varet utan elen ger allmiinna data och prestanda. S tati s! ic.; och 
erfaren heter visa r, a tt r esul tatet a v testningen i allm änb et kil n ve ri 
fie ras mccl dc v itso rd vederbörande få r efter ett års v~irnp l ik t. 

U neler vä rnpliktstiden samlas en årsklass fö r att katego rivi , (ar
men, ma rin en, flygv apnet ) utb ildas och följ as upp efter samm;, nor
mer. :Resultatet av denna skola - vä rnplikten - torde därför 

1 
unna 

givas en både generell och obj ektiv karaktär. Detta gäller i var i' fa ll 
vederbörandes allmänn a handel och vandel samt i viss mån iivcn 
skicklighet i egen yrkesgren. 

Ur en civil arbetsgivares synvinkel borde vitsordet från viirn >liks
tiden va ra en värdefull informati on som komplement ti ll vc .lcrbö
ranclcs övriga ansökningshandlingar . För att nå därhän erfor<l r tS att 
lämpliga delar av vad som fr amkommer uneler värnpliktstj ii nstgö
ringen göres t ill en offi ciell handling som. liksom andra vitso rd och 
betyg följ er vederbörande genom liv et. D et nuvarande systemet van
genom dessa informationer hemligstämplas och arkiveras inom {c rsva
re t kan di skuteras. 

Det hi ttill s framförda avser att visa att krigsmaktens verb .tmhet 
i vi ss utsträckning kan nyttiggöras fö r elen civi la sektorn. D d bör 
emell ertid även framhållas a tt här förordat system automati skt med
för, att den civila sektorn gör krigsmakten en tjänst. Det torck näm
ligen vara så att elen nu oft a domin erande "never mincl"-menta 1tcten 
som visas a v en stor del av de värnpliktiga, bottnar just i vet:.; ,, apen 
om at t vad som h ~ind er uneler värnpliktstjänstgöringen ä1· - inonl 

·· b f ·· ·· l 1· l O f t t · det v issa rimliga gränser - for orgat or mans.;: 1g 1eten. as · , 1 
. 

emeller t id just så at t de fö rseelser, som vederbörande gör sig ,,,ylM 
t ill , ligger just inom dessa gränser , som medför att cft erräkiJi tlg'en 
stann~r på ett milihirt skrivbord. Tillrättavisningar för t ex fi> r se,

1
: 

a nkomst dålig bållnino-, olämpligt uppträdande, oordning m n t tr 5~ 
' b . "l]t"l'' dana saker som om vederbörand e visste, att dessa okynn e~ 1

• ' ' 
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skulle belasta en framtida ansökningshandling, skulle undvikas. Möj
ligheterna att inom krigsmakten uppehålla disciplin och ordning skul
le rnot denna bakgrund bit helt apnorlunda och eff ektivare . Däri iimte 
skulle möjligheterna att vänja folk r edan från unga år vid ett visst 
grundläggande beteendemönster öka, v ilke-t skulle generellt sett ha 
gynnsam inverkan på nuvarande ofta påtalade hållningslöshet. D et 
förtjänar även framhållas , att vitsord för upp förande och ordning 
avseende förhåll ande uneler det t jugonde levnadsåret torde väga tyng
re än motsvarande hänförda t ill det sextonde - enhetsskolans s lut
klass. 

Det nuvarande intyget - även fullgjord värnplikt - borde alltså ut
bytas mot en officiell handling med lämpligt innehåll avseende ve
derbörandes värnpliktstjänstgöring. Denna handling skulle seelermera 
alltid bifogas ansökningshandlingar - ell er om ansökningshandlingar 
ej erfordras dock alltid uppvisas. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga, att ett samgående mellan 
försvaret och den civila sektorn i här berört avseend e skulle medföra, 
dels att de på fö rsvaret satsade 2,7 miljarderna skulle rent försvars
mässigt sett bli effektivare utnyttjade på grund av att de värnplik
tigas grundsyn på värnplikten skulle ändras, dels skulle den civila 
sektorn kunna dra en direkt nytta av elen skola, som varj e svensk 
man genomgår - värnplikten - samt genom de vitsord han få r 
därunder. 

LO 
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Bo berg 
Av kapten GöTE B LOM. 

Efter höstens krigsövningar av olika slag har den. deltagande per
sonalen återgått t ill sin normala t illvaro i staber, utbddnn~gsan ~t;1 l te r , 
hem eller kontor. Inte så få ser t illbaka på en kortare seJOUr < llerg. 
rum. För de all ra flesta ~i r detta ett f lyktigt minne, som blott f (' r en 
kortare tid lämnar en känsla av undran eller obehag. 

Intrycken suddas desto snabbare ut som de hän~ör sig till kor ' tid 
och i allmänhet aldrig hunnit befästas av upp1::p1~111g och eft~~·tanke. 

Bergrumstillva ron är idag för de flesta manmskor ett .. okan,t be
grepp _ för det fåtal, som stiftat bekantskap r~ecl elen , ett ?vergacnde 
ont som fördracres utan kommentarer , darfor att det ar av kort 
var,aktighet. När'"'emell erticl allt f lera civila och . m~litära myndigheter 
är i fä rd med att inreda bergrum och stora och vlld1ga delar av la: dets 
försvarsmakt i h ~i ncl else av krigsti ll stånd kan vänta sig en framtHl av 
obestämd varaktighet i bergrum, förefaller det angeläget att erfa
renh eterna från de korta höstveckorna någonstans 1 urberge t ven· 
tileras och eventuellt tagas ti llvara. 

U neler människosläktets tidigare grottåldrar utg jorde den k ~mst· 
närliga utsmyckningen av bergrummen en viktig detal_j . At~. U <.! di· 
tionerna från A ltamiragrottan m fl berömda bergrum mte for t ~ v1· 
dare av Kungl For tif ikationsfö rvaltningen kan omvittnas men .1orde 
möta föga opposition. Man måste emellertid konstatera, att . ~nred· 
ningen av våra bergrum på vissa håll är påfallande spartan~k . 1<: -..;: em~ 
pel finns dock även på motsatsen framför all t bla1~d de a~1l aggnt,1ga 1 , 
som utnyttjas av FV. I det all t kärvare ekonon~1sk~ khm~tet nom 
försvaret är det fara värt , att en tendens att lata mrednmga rna 

1 

bergrummen hamna på bespisning.skontot skall bef.~1~tas.o_ch vinna ok~·~ 
utbredning. I första ögonbbcket ar man kanske b?Jd fo ~ att. acce )te 

11 en sådan utveckling - "bättre tio bergrum utan mrednmg an ett 1 UJ 
med" - men efte r att en tid ha bebott sådana be1~grum torde de 1 ~~sta 
anhäno·are av denna teori vara beredda att ändra uppfattning. ~ 1553 

"' · l b h·· t' ll · l f< r att minimala krav på hyg1en och komfort torc e e ova 1 goc oses ' 
man över huvud taaet skall kunna verka, och verka effektivt ll1°

111 

en bergrumsanläggning. Då det gäll er minimigränsen för dessa ].;: raV 
råeler helt naturligt delade meningar. 
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Det f inns en "hård" skola som häv dar, att bergrummen är avseelda 
att utnyttjas i krig och att man i krig måste vara beredd på svår2 
förhållan den. Besparinga r kan så ledes göras genom minskn ing av 
bergrumm ens utru stning för personl ig bekvämlighet. V issa anläggni ng
ar ha utan tvivel utfo rm ats eft er denna p rin cip. Förläggningsu1Tym-
111en, hygieni sk utru stn ing m m bär prägel av att ha till kommit i för 
litande på att clc aldrig ska ll behöva utnyttjas, eller att de skall be
höva utnyttj as enelast un eler ett mycket ko rt krig. S tundom kan man 
i den spartanska utformningen rent av ana sig t ill ett slags sm;irtans 
vällust in för det hårda fä ltlivets strapatser. 

Det torde inte råda något tv ivel om att människorna kan utstå 
även ett krigs påfrestningar un der betydligt sämre levnadsomständig
heter än den, vår höga fredst ida standard medger oss, kanske också 
betydligt säm re iin dem, som kan beredas oss i bergrumsan läggning
arna. Det ~i r måhända också möjligt att vi blir bätt re soldater, slåss 
effektivare och utstå r fi entl ig vapenverkan bättre, om vi tvingas leva 
under pr imi tivare förhållanden än dem, vi i fred iir vana vid - även 
om detta ännu inte kunnat bevisas. 

Att emell ertid därav dra elen slutsatsen, att arbetet i en bergrums
anläggning skull e bedrivas eff ektiva re eller ens t illn~irme l sevi s så 
effektivt som under normala omständigheter, som man där söker 
introducera fä ltlivets yttre betingelser, förefal ler förhastat. De flesta 
bergrumsanläggningarna är som bekant avseelda som uppehållsplatser 
för de högre staberna. Krigets ledning vi lar sålunda på den personal , 
som bebor bergrummen. Ett vi llkor, för att denna ledning skall kunna 
utövas är att stabspersonalens intellektuella kapacitet vidmakthålles 
på en någorlunda hög ni v å trots elen ökade arbetsbörda, det ökade 
ansvar och det ökade yttre t ryck, som man torde få fö ruts;itta vid 
ett krigsutbrott. 

Det förefaller op timi stiskt att tro , att detta skulle vara 1:nöj ligt om 
kraven på ökade inte llektuella prestanda åtfölj s av en revolutioneran 
de omläggning av personliga vanor genom övergång till ett mera primi
ltvt liv med därav betingade ökade fysiska påfrestningar. För att 
kunna garantera ett a rbets resultat motsvarande det normala fredstida 
Och för att med säkerhet kunna påräkna detta under längre tid vo re 
det tvärtom logiskt, att så långt som möjligt söka bereda stabsper
sonalen exakt de levanclsförhåll anden, man är van vid i f red. Då 
~etta av praktiskt skä l inte låter sig göra, borde såvitt möjligt en viss 
0111pensation beredas exempelvis genom ökad personlig bekv;im lighet. 
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Vissa krav, även om de medföra kännbara ekonomiska konsekvenser 

måste all tså med hänsyn ti ll personalens fysiska vä lbef innande s Li l!a~ 

på en bergrumsanläggnings utformning. 

Några av dessa krav skall här närmare diskuteras. 

Det förefaller vara Önskvärt att elen vaktgörande stabspe r~ona . 

len liksom sådana chefer, vars närvaro plötsligt kan erfordras i strids

ledningscentraler eller andra ledningsrum, beredas förläggning i mne

delbar närh et av tjänstgöringsplatsen. Härigenom vinner man dels 

a tt nödvändig personal snabbt kan vara på plats, när deras medverkan 

fordras , dels att minimum av tid går till spillo för dessa i a llm;l11h~ t 

hårt belastade kategorier. Den senare synpunkten är speciellt viktig 

i krig, då det gäller att hushålla med krafterna för att kunna kcn

centrera dem på väsent liga uppgifter. U r säkerhetssynpunkt iir drt 

också ett krav att all svårersättlig personal förlägges i skyeld och i 

anslutning till tjänstgöringsplatsen. Följden av dessa krav är at, det 

i de flesta bergrumsanläggningar erfordras förläggningsutrymmen för 

sto ra dela r av där tj änstgörande personal. Det normala torde väl vara, 

att önskemålen om fö rläggningsutrym.men sträcker sig utöver vad dr 

ekonomiska resurserna och bergets volym tillåter. Ofta torde ma11 

a lltså få finna sig i att även sådana delar av personalen, som ur tj äns

tesynpunkt helst borde vara till hands inne i berget förläggs ut;· nför 

detta. U r personlig synpunkt innebär emellertid detta oftast en för

del eftersom deras liv, under de tider de icke tjänstgöra, i större ut

sträckning kan följ a en mera "normal" rutin än vad deras koll e~er i 

berget kan hoppas på. . .. 

Desto angeEignare är det sål edes att de yttre betingelsern<1 for 

dessa speciellt viktiga kategorier göras så angenäma som rnrj ligt. 

Begränsat förläggningsutrymme torde vara ofrånkomligt, ä ven om 

det inte är eftersträvansvärt, men kan i viss mån kompenseras genom 

O'oda belysningsarrangemang och lämplig färgsättning i bergrummen. 

Det finns i vissa av våra bergrum goda exempel på hur man på ett 

lyckligt sätt kan lösa dessa problem. 

Fläktsystemet är en annan viktig detalj , då det gäller bergrums· 

förläggningar. God frisk-lufttillförse l är en förutsättning för att per· 

sonalen skall kunna utnyttj a tiden för vila till snabb återhiimtntng 

av förbrukade krafter. God ljudiso lering och avskilt läge av sovonl· 

rådet är andra villkor för detta. 
Med stridsledningsrummens och stabslokalernas ansamling av ill" 

tensivt verksamma människor synes det trots kraftigt dimension.: rade 
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fläktsystem vara regel, att lu ft temperaturen höj s över det normala 

och att luften bli r skämd. Det nervpressan de arbetet och bristen på 

sömn bidrar ytterligare till att framkalla svettning. Då luften i de 

flesta bergrum förefaller kraftigt dammbemängd fö lj er därav ett 

ständigt behov av rengöring inom anläggningen och betydligt större 

behov av personlig hygien än vad det normala livet kräver. Dt>t är 

uneler sådana omständigheter en gåta, hur många bergrumsanlägg

ningar kunnat byggas utan duschrum och med begränsad ti llgång till 

rinnand e vatten och hand fat. Bri stand e hygien torde mot bakgrund 

av vad som ovan anförts beträffande arbetsomständigheterna i berg

rummen vara liktydigt med otrivsel och sta rkt fö rsämrade möjlig

heter att effektivt sköta tjänsten . Bri stande hygien tord e vidare enligt 

krigserfarenheter ofta fö lj as av morali skt förfa ll och försämrad di

sciplin. 

ökad e ansträngningar för att förbättra hygienen inom bergrums

anläggningarna genom större antal tvättrum och duschar och o-enom 
""' att exempelvis insta llera bastu skulle otvivelaktigt beta la sig. 

Även med perfekta a rrangemang för fö rläggning och hygien följer 

med bergrumstillvaron ett behov av sollju s eller ersättning för detta. 

Detta behov kan enklast tillgodoses genom att personalen beordras 

ut i fri ska luften uneler viss tid dagligen. Den deta ljen ordnas exem

pelvi s på ett föredömligt sätt vid (åtmin stone vissa av) armens berg

rum genom organiserade träningspromenad er på bestämda tider. Där

vid kontrolleras även att f riluftspromenaderna utnyttjas för sitt ända

mål och att inte vi ssa individer avstår från kroppsrörelsen i fria 

luften till fö rmån för en för tillfäll et bekvämare tillvaro i bero-rums-
förläggningen. , 

.. En omständighet, som kompli cera r friluftsprom enader och idrott, 

ar att personalen uneler dessa utsättas fö r överfa ll f rån fi entli o·a pa

truller. Då det förefa ll er mindre lämpligt att träningslöpning o~h fri

luftspromenader med hänsyn härti ll genomföras i striclsmundcl·in·,. 

och gasmask, får personalens skydel vid dessa tillfällen tillgodose~ 
genom att det bevakade området runt bergrumsanläggningen göres 

s_~ort nog att rymma äv en ett mindre f ritidsområde fö rutom de för

laggningar, som kan behöva inrymmas där. 

.. Om bergrumslivet stä ll er speciella krav på livsföring i avseende på 
80tnn, hygien och kroppsrörelse, gäller detta säkerliaen i högTe o-rad 
b t .. b ""' 

e ~·affande mathållningen. Även utan särskilda kunskaper i narmgs-

fyslOlogi torde man exempelvis kunna konstatera, att födan för per-
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sona!, som under större delen av elygnet lever utan kontakt mer[ dag s
ljuset bör innehålla stö rre v itaminkvantiteter, än vad som norn1al 
erfordras. - Vår långa norel iska vinter anses ju exempelvis ålfciljat 
av ett ökat v itaminbehov. s 

De numera allmänt ti llämpad e principerna att a ll a skall ha li ka 111at 
tord e a lltså av näringsfys iologiska skä l få hångås beträffande hero, 
rumspersonalen. Även tjän stgöringsförhål landena i övrigt tal a iÖr 
detta. Fö rsvarets kr igsportionsstat nr U, som för marinens del t i11 än1. 

pades und er elen nu avslutad e krigsövningen bä1· prägel av att ha ti ll . 
kommit för att ge higaren "råg i ryggen" . Välling, gröt, brun.t bö. 
nor, ~irtsoppa, fläsk, blodpudding och andra klassiska militä tTiittn ha 
säkerligen sitt givna viird e, för att ge kroppen briin sle för Övernatt
ning i det fria , förf lyttningar i avsatser, grodmansuppdrag, handge. 
mäng och liknande verksamh et men har mindre lämpliga verkn;ngar 

på matsmältn ingsapparaten, när matgiisten skall tillbringa sin tid vid 
ett pl otti ngbord ell er en telefonpulpet "God och närande hus:,lans
kost" av denna typ har vidare en benägenhet att efter kort h < ~l \' · 

sätta sig som besvärand e fettav lagringar på de k roppsd elar, son' inte 
är i kontinu erligt arbete - tillmen för rörelsefrib eten och arh• tsel 
fe ktiviteten. 

Man får i detta samman hang icke heller bortse ifrån att en stor 

del av den personal, det bär är fråga om, i sitt dagliga (eventuell: 
civi la ) liv t illämpar en annan och betydligt lätta re diet. Kontorsfl ickan, 
som i f redstid dricker ett glas ju ice och äter ett franskbröd till unch 
bör inte i krig såsom expeditionslotta konfronteras med fläsk pann· 
ka ka, äppelmos och choklad vid motsvarande tidpunkt på clage1 . så

vida hennes fys iska kondition icke snabbt skall försämras. 
I-lär framförda synpunkter på bergrumslivet och dess problc n ha 

utan tvi ve l skärskådats a v dem, som satts att inreda g-platser, s1 rids· 
ledningscentraler och batteri er. D et är emellertid min ås ikt att per· 
sonalsynpunkterna därvid inte till räckligt beaktats. Människan ;:;ynes 

på många punkter ha fått v ika för penn ingen, då det gäll t at t väga 

behov mot kostnader, v ilket enligt min mening kan visa sig vara dålig 

ekonomi på längre sikt. 
Många av de brister, som här påtalats ha kanske redan bea !;: tats. 

Detta vore i och för sig gläd jande men bevisar samtidigt att art ikel
författaren svävar i okunnighet om förhållanden, som det är a \ vi kl 
att framtida bergrumsbebyggare är informerade om. Denna ok \JW 
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·ohet delas i så fa ll med säkerhet av ett betydande antal blivande 
111" . • A l l f·· 1· l l !Jergrumsmnevanare. v c etta ;:an o pnc e s utsatser dragas: 

1. Skulle mot fö rmodan här berörda problem av teknisk och m e
dicinsk art inte tidigare ha blivit noggrant penetrerade av experter 
å området bör detta ske innan alltför många av planerade bergrums

;nläggningar hunnit fä rdigställas. 

2. Den persona l, som skall bemanna bergrummen, måste få upp
lysning både om vad som planeras på bergrumsinredningens område 
och om bakgrunden till att förhållandena blivit sådana de äro i dagens 
läge. Därigenom skull e mycken irritation undvikas, framför all t bland 
den frivilliga personalen, och våra tafatta fö rsök underlättas att vid 
övningar eller mobili sering anpassa vå rt liv ti ll en grottillvaro , som 
ingen a v oss skapats för. 
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Varför just segelfartyg? 

Av kapten S. OLOW och löjtnant K. G. LIND QV ISl, 

Av sommarens kommenderingsförteckning framgår att l. skonert. 
divisionen inte kommer att rustas i sin helhet utan att endast en av 
skonerterna, Gladan, skall segla under sommarhalvåret. Vi f ruktar 
att detta är bör j an på det definitiva slutet på segelfartygens epok i 
mannen. 

Av flottans folk är många övertygade om segelfartygens betydelse 
medan andra anser, att utbildningen på segelfartyg inte passar in i 
nutidens utbildningssystem. Efter vår sommar, 1958, på skonerterna 
vill vi aktualisera problemställningarna och lägga några, kanske nya, 
synpunkter på denna utbildning. 

Först en kort historik. 

Den 12/ 1 1944 beviljade riksdagen 1,5 millioner för att bygga en 
fu llriggare som ersättning för N a j ad en och J an·amas. Det visade sig 
snart, att pengarna inte räckte att bygga ett fartyg av elen önskade 
storleken och efter olika förs lag byggeles i stället skonerterna Gladan 
och Falken. Debatten hade då pendlat mellan en fullriggare, som 
marinen ursprungligen ansåg nödvändig, och båtar för rodel och seg
ling, som föreslogs av Sjöförsvarets Utbildningskommission 1943. 

Om det slutliga valet sade Chefen för Marinen i sitt utlåtanek de11 
19/ 1 1944: ·. 

" .. . J ag vill emellertid icke fasthålla vid detta krav på ett sådant 
råtacklat segelskepp, därest detta skulle innebära, att sjömansutbild
ningen på segelfartyg måste utbytas mot en sådan utbildning i bi1t . 
. . . Det uppgjorda förslaget anser jag vara bra .... Med dennJ 
segelföring på fartyget får vaktens elever full sysselsättning såval 
till väders som i däck vid en genomvindsvändning, och deras fostran 
på detta fartyg blir så nära det är möjligt lik elen som kan erhålla' 
på ett fullriggat skepp . . . " 

1948 bildades l. skonertelivisionen med skonerterna Gladan och 
Falken. 
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Bild l. 

Falken i Stockholms skärgård , sommaren 1955. 
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Bild 2 

I Karibiska sjön, januari 1955 . 

Under å ren 1948-58 har skonerterna främst utnytt jats fö r sjö
mansutbildning av flottan s stammanskap, som tillhört däcksavdeln ing· 
ama. Utbildningstidens längel har av olika anledningar varierat mel· 
lan 11/ 2 och 3 månader. 

U nder denna 10-åi;speriocl har ett 30-tal officerare utbil clah för 
t jänstgö ring på skonerterna. 

Från 1951 har S jökrigsskolans kurs Al (första årets aspir;r 1terl 
fått en segelfartygskurs av växlande längd, 10 dagar till l månad) 
beroende på när kursen passats in i utbildning-såret. Sjövärn saspi ran
ter och Rydbe rgselever bar även utbi ldats på skonerterna i olik< oni· 
gångar. 
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Bild 3 

I H a nsans spår från Visby till Danzig, juli 1958. 

tl"o:ko~:rtclivisio~ens sommarexpeditioner har förlagts till Östersjön, 
st .. elsJon och Engelska Kanalen, medan vinterexpeditionerna ut

rackts till Medelhavet och Västindien. 
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S cgelfartygsutbildning. 

Då man diskuterar utbildning på skonerterna måste man obscrver 

faran med uttrycket 'segelfartygsutbildning'. Ordet är missv isa nct~1 

Vad som avses är sjömansutbildning på segelfartyg, inte utbihlni11 . 

att sköta segelfartyg. Genom att lägga den felaktiga betydelsen i Ut~ 
trycket skapar man automatiskt ett argument mot denna utbildning. 

Fördelarna med utbildningen på segelfartygen har varit fören1ål 

för f lera artiklar i denna tidskrift: 
(TiS 1902, s 187. O. Lybeck: "Segelfartygs värde vid utbildning 

av örlogssjömän." 
TiS 1943, s 183. T. Nerpin : "Är f lottan i behov av ett full riggat 

nytt Övningsfartyg ?" 
T iS 1945, s 653. T. Hagström: "Synpunkter på jungmännens vi-

da reutbildning på flottans fartyg." 
TiS 1948, s 81. T. Hagström: " H . M. skonert Gladan. " 

T iS 1951, s 547. J Rumenius: " Flottans rekrytering." 

T iS 1952, s 141. K G. Bager: "Synpunkter på segelfartygsutbild. 

ning." 
T iS 1958, s 341. B. Gyllenram: "Däcksmatrosen - fartygsarbetare 

eller örlogssjöman"). 

S o l dat till sj ö ss. 

På ett segelfartyg får man en mycket nära kontakt med havet ar;1 

de element, som behitrskar havet Man får sjövana och sjöben. l1 1ång' 

anser, att den tekniska utvecklingen gjort sådana kvalifikationer se· 

kundära och att det nu i första hand krävs speciali ster och tekn tLcr. 

som kan bringa vapnen till verkan, varv id känslan för sjön kommer 

i andra rummet. V i t ror, att en sådan tankegång inte är bärande. spe· 

cie llt nu när vi går över tilL allt mindre vapenplattformar, so m 1;: cd 

nödvändig/t et blir m er väderbetonade . 
I detta sammanhang kan det vara av intresse att se, hur Sveriges 

Fartygsbefälsfö rening såg på sjömannen i flottan , när fören iugen 1 

februari 1944 avgav sitt yttrande över behovet av segelfartyg. E fter 

att ha framhå llit nyttan av sjömansutbildning uneler segel konsta· 

lerades kort: " . . . De stamanställ da äro numera icke sjöm~tn och be· 

höver heller icke vara det. De äro yrkesm ilitärer för vilka el en 111~11 • 
tära skolningen och drillen måste vara huvudsaken. Ett belägg härtar 

synes också vara att segelfartygstjänst icke ingår som ett led i ut· 

bildningen av flottans off icerare ... " 
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Vi anser, a tt elen synen på flottans sjögående personal ;[ r fa rlig 

h felaktig. För att vara soldat till sjöss mäste man i första hand 
oc · ·· M d ' tt b ·· el ' 

• 0 sjoman. e vara y erst egransa e resurse r maste v i kr~tva 
fBI A . . . . 
tt varj e man 1 a lla sttuat10ner kan utnyttja sina kunskaper, och 

a . l . 
vi ].;:an inte n s 'era, att en man mte fy ller sin plats beroende på bris-

t'ande sjövana. Det är möjligt att en stormakt, som t ex USA, kan 

torrutbilda sina sjömän och seelan direkt sätta ombord dem i strids

befattn ingar. Stormakterna har dessutom större möjligheter att bi

bringa sina besättningar sjövana och sjörutin på stridsfartygen än 

rad vi har med våra begränsade gångticler och hårt pressade kurs

pogram för befäl och underbefäl. Då våra besättningar går ombord 

i sina stridsbefattningar kan de få utkämpa sin första drabbning 

redan samma dygn. 

Varför just segelfartyg. 

Det framhålls ofta att de mål man strävar efte r med segelfartygs

utbildningen kan nås med andra medel. Man kan bedriva sjömans

utbildningen vid kurser iland och ge sjövana vid praktiska yrkes

kurser ombord. Vi skall här framlägga några synpunkter varför vi 

anser segelfartygsutbildningen överlägsen de andra alternativen. 

segelfartygen är rena skolfartyg, och tjänsten ombord kan kon

centreras på elen grundläggande utbildningen. Utbildning är plan och 

metod, det är en gammal sanning, som är speciellt v iktig, när det 

gäller att forma elen grund på vilken örlogssjömannen seelan skall 

~y~ga sin yrkesskicklighet Den grunden är sjövana, uthållighet, på
lttltghet och förmåga till samarbete. På ett segelfartyg kan man kon

c~ntrera sig på dessa kvaliteter. E leven behöver inte ha genomgått en 

langre yrkesutbildning för att visa, att han kan utnyttja sina kunska

per uneler svåra yttre förhållanden och i int imt samarbete med andra. 

Det kan inte nog kraftigt och ofta framhållas, att det är segel

f~rtygens beroende av väderleken, som ger det naturliga underlaget 

for att hos unga elever skapa dessa önskade egenskaper. M edvetan

det om att det kan hänga på elen enskilde mannen, att fartyget klarar 

en s:år situation, t ex i överhanclsväder, uneler en vändning eller vid 

en ttlläggningsmanöver, ger eleverna en påtaglig känsla för det egn::t 

~nsv~ret och betydelsen av effekt ivt samarbete. Samtidigt som mau 

ednver denna karaktärsfostran nöter man in örlogs rutin. sjövana 
Och allt vad man lägger i begreppet örlogsmässighet. . 
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Bild 4 

I Danziger Bucht, juli 1958. 

På segelfartygen vanJS elev erna vid en noggrann rutin och hårda 
krav på stil och ordning. Detta accepteras, då de får utlopp fin· sin 
verksamhetslust under elen påfrestande tjänsten, vilken också ger dern 
ti llfredsställelsen av att se direkta resultat av sitt arbete. 

Resultatet av den hårda skolningen förfuskas emell ertid , om man 
inte vid fortsatta kurser i land ställ er samma krav på eleverna. Mär· 
ker de, att de kan slarva med ordning och disciplin och att det inte 
krävs lika mycket av dem i arbetet, tar sig deras på segelfa rtygen 
utvecklade initiativ kraft och verksamhetslust ofta inclisciplinära ut· 
tryck - för v ilka man seelan gör segelfartygsutb ildningen ansvarig. 
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Bild 5 

Skall skonerterna dela kryssarnas öde ? 

Ett verksamt medel att avhjälpa detta är att åter knyta skonerterna 
fas tare till stamfolkets skolor iland och att låta eleverna ha samma 
instruktionsbefäl iland och ombord. 

Genom att lägga in segelfartygsutbildningen redan efter någon 
veckas elementär rekrytutbildning iland, kan man tidigt få ett begrepp 
om vad eleven går för och sålla bort de opålitliga och olämpliga, 
In~lan man kostat på dem en dyr yrkesutbildning. Det utbildnings-
mal SQn1 ao l l h .. . f ·.. . . • n s genom en --:anse (Vent oc aven 1 ortsattmno·en utnytt-
Jad segelfartygsutbild!~ing, bör inte förbehållas enbart st:mman~ka-
pets el.. l d l · .. · . a c <sav e n mg. Aven maskm-, hantverks- och ekonomiavclel -
Il!ng~rnas personal behöver dessa grundelement. 
t v,d diskussionen om skonerterna glömmer man btt bort segelfa ,·-
Ygens ·· ·d ·· . Of " va1 e for fartygschefer, kommenderade off icerare, under-

beerare h d ·b f .. l D .. l · oc un e1 e a . et ar re atlvt ung personal ur dessa be-
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fälskåre;· som kommenderas till ansvarsfulla befattninga r, vilka i1111 , e. 
fattar navigering, manöver, utbildning, befälsföring och rekrytu -ings. 
verksamh et. 

När vi i nuläget ha r förhålland evi s få fartyg rustade, erhiucie 
segelfartygen också ett bmpligt tillfälle att ge ungt befäl vä rdeful; 
praktik till sjöss. 

Public-r el a tio n s. 

segelfar tygen har också ett stort värde ur rekryterings- ocb pro
pagandasynpunkt I somras hade vi g lädj en att konstatera, att " ' ladan 
och F a lken" var något a v ett begrepp för kustländernas pojkar 

1 

12- 16 årsåldern. Som uneler tidigare år rönte skonerterna också en 
smickrande uppmärksamhet från besökares och loka lpressens ~i da _ 

Att fartygen också utomlands har ett betydande "good-wi ll" värd, 

visar följand e utdrag ur S vensk S jöfa rtstidnings ledare elen S mars 
1956: 

" - __ Vi har nu fått til lgång t ill ett vittnesbörd om Övningsskonerter

na Gladans och Falkens synnerligen hedrande sätt a tt sköta sitt am

bassadörskap. 
Från svenska beskickningen i Caracas rapporteras i areservetat be

römmande tongångar om det goda intryck både de små skutorna och 
deras behl och besättningar förra året gjorde i H avana och andra 
hamnar i Karibiska havet, och unelerstrykes starkt Önskemå k t, att 
fartygen ~[v en i fortsättningen får utsträcka sina långseglingar ti ll 
dessa vatten. Vi cite rar: ___ "Förenämncla övnings fartyg , v ilLa ge-
nom sin ringa storlek och sin ungelomliga besättning utgi· r et! 
ovanligt inslag i den internationella s jötrafiken, väcka en berättigad 
uppm~irksamhet __ Det ger aktning för vårt land, som på detta satt 
tränar sin ungelom och lägger grunden till åte rväxten inom örlogs
och handelsfl ottan. __ " 

S egclfartygsu tbildnin g u torn !ands. 

I örlogsmariner världen run t anses segelfartyg utgöra de1 ~ynw 
sammaste plattformen för g runclläggancle sjömansutbilclning. 

U S-, ' ' av "l Om U. S . Coast Guarcl's utbildning på "Eagle" skriver . . ' 
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proceeding's_ oktobernummer 1954: " .. _ Shipboa rcl leaclership now
days is as 1mportant as 1t was m the days of sail , and there is no 

~etter place t_o deve lop 1t than onboarcl a sa iling vesseL . . _ Anything 
oncerned w1th seamansh1p wh1 ch can be learned in steam can be 

~earned in sail, where superior seamanship is a clail y necess ity. Train
• (f under sad g1ves a man a hea lth ier respect for the might of the 
JI1o -
sea and makes hm1 mo re conscious of the weath er. N av igatian becomes 
a finer ar t because the r eckoning of pos ition clepencls upon var iab le 

courses and speeds. There is endless opportunity for organized drill 
and teamwork .. 

Att västtyska ma rin en efte r P amir-olyckan full fö ljde sina plane_r 

att bygga "Gorch Fock" ~ir allmänt bekant. I sitt ta l vid sjösättn ingen 
framhöll viceamiral Ruge bl a: " .. . Di e Sege lschul schiff-Ausbilclung 
wire! von der BLmdesmarin e als un ersetzli cher Tei l der Ausbildung 
fiir eine kleine Marine in kiistennahen Gcwässe rn angesehen . . _" 

Mindre känt är att danska marinen beställt två sto ra havsk ryssare 
för övningar med sjökrigssko lans kadetter. Dessa fartyg beräknas 
kosta närmare en m il j on kronor. 

Även engelsmännen har beställt fem segelyachter på c :a 12 ton för 
sin kaclettutbi lclning. A miralitetet har motiverat detta med att säga, 
att även i en mekanisk tid sålder behöv s det utbildni ng på smärre seg
lande fartyg " to foster leaclership, initi ative, disciplin e and seasence, 
particularly in overcoming fear of th e sea at close quarters" _ 

Kostnader. 

segelfartygens värde mås te givetv is ses i r elation till kostnaderna 
för drift och underhå ll. 

_En skonerts sommarexpedition belastar övningsanslaget med om
knng 15000 kr. Detta måste anses va ra en synnerligen blygsam sum
~1a _för ett fartyg med 45 mans besättn ing, där man hinner med tre 
ovnmgsperiocler, varele ra med ett tretti otal eleve r. 

Underhåll skostnaderna ä r dock avsevärt högre. U nder de t re se
n~ste budgetåren har skonerternas underhållskostnad er belöpt sig t ill 
fo l]ancle: 

1955/ 56 
1956/ 57 
1957/ 58 

Gladan 
178.833: -
166.247: -
165 .117: -

Falken 
160.899 : -
164.694: -

82.866: -
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En specifikation för budgetåret 19!36/ 57 v1sar följande kostnac' 
< ter 

för de olika varvssektionerna: 

Art 
Tele 
N au t 
Ekipage . . ...... . . 

Summa "V a pen"-

avdelningen . . ......... . 

Skrov ........... . .. . . 

Maskin 
E lektra 
Summa " Fartygs"-

avdelningen .. . ... . . .. . . 

Summa summarum: 

Gladan 
60: -

19 .839: -
1.966 :-

18.719 : -

40.584: -
62.750: -
42.317: -
20.596: -

125.663: - -

166.247: -

Falken 
60: -

15.645: --
2.175: --

23.8H : -

41.754 : -
G4.793 : -
49 .879 : -
18.223 : --

122.895: -

164.649 : - -

Detta år installerades ny maskin- och teleutrustning . Normalt be. 

löper sig telekostnaderna ti ll omkring 4000 kr per år och fart .'K 

Anmärkningsvärt höga är skrovsektionens kostnader. I 1, apten 

Gyllenrams artikel "Däcksmatrosen - fartygsarbetare eller sj iiman" 

anges att underhållskostnaderna för ett hand elsfartyg a v c.; la dam 

storlek är ca 7000 kr/ år . Trots a tt denna siffra inte ä r direkt jäm· 

fö rbar får nog skon erternas underh åll skostnader anses vara onormall 

höga. 
Ä ven om Karlskrona Örlogsvarv är en el yr bar se r v icean Iii ~ gning 

bör det inte vara omöjligt att kra ftigt reducera skonertern;1s :lrs 

kostnader . Fartygens karaktär av sege lfartyg motiverar en (' t:il. en 

liten del av summan , omkring 20000 kr/ fa rtyg redovisat på el ipage

sektionen . 
P å detta s~itt bör årskostnade rna för l. skonertelivisionen kunna 

begränsas t ill 130000 kr, förd elade på underhå ll skostnad er GOOOO kr 

och Övningskostnader 15000 kr per fa1· tyg. 

A v de skä l, som framförs mot segelfa rtygsutbilclningen. ar svårig· 

heten att passa in denna utbildning i de hårt pressade utb illnings· 

planerna samt skonerternas höga underhå llskostnader de vi ktigaste

V i anse r emellertid att j u st nu , när den tekni ska utvec!.:l ingell 

1-l3 

B ild 6. 

l:ltorb ·t 
r i annien, Tyskland och Danmark bygger nya segelfartyg. 

Vi ha r dem r edan. 
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t -- 11 >. all t högTe krav på specialutbi ldningen, ä r r isken s_ä rskilt stor s a et .. . , 
att man o·\ömmer bort de g rundegenskaper, som krav s av en orlogs. 

~TaraHärsfostran bör i för sta hand ges plats 1 utbtl dn tngs. SJOman . J.'- ' .. . . o 1_ . _. 1 . . _.. l et Secrelfart)'g·en o·er oss mojhghet att pa ,m t t1c 1or111, p10g1amn . b b o • •• • • .. . • 

och utveckla de unga befälse leve rna sa att de pas~at fo r SJOt J. nsten 
De nuvarande underhållskostnaderna för segelf artygen bo;· kunna 

nedbrin <,.as . :Men även om årskostnaden öve_rskn der den av ' ss be. 
.. 1 \ b··. Jet va·· 1·t att satsa l)å en rätt hednven och utnyttjad segel. ra 'nac e, a1 c c c . . . . _ . 

fartygs utb ildning. Medan andra manner fo r stora kost~ade1 n} h_ygge; 
segelfartyg, har v i fö rmåne1: .. att kun~1a ~tnytt] a t_va mod et n,t oc\: 
ändamålsenliga fartyg fo r sJomansutbtldnmg unclet segel. 
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Dvärgubåten under VK 2. Operationsresultat 

och prestanda 
Av löjtnant PER MALMGREN. 

I sambandmed införlivandet av clviirgubåten Spiggen med svenska 
al·inen kan det vara på sin plats att göra en åte rblick på detta va!11 

Jens insatser och utformning uneler och efter VK2. 
[ Följande sammanställning är grundad på tidigare artiklar i Ticl
skrift i Sjöväsendet samt svenska och utländska marinmilitii1·a tid
skrifter . Värdefulla upplysningar har iiven erhållits i några engelska, 
tyska och italienska böcker i ämnet, vi lka redovisas i litten .turför
teckn ingen. 

Frågan om hur stor plats och vikt, som får upptagas av vapenut
rustning, in fo rm ationsmedel och framdrivningsmaskineri med driv
medel, är allti d intrikat v id projektering av örlogsfa rtyg och helt 
naturligt a ll deles sä rsk ilt vad beträffar en ubåt, som just genom sin 
litenh et skall vara ett komp lement ti ll ordinarie ubåtar. De japanska 
ubåtarna med inomborclstu ber och relativt stor maskineffekt och 
aktionsrad ie måste följakt ligen bli ganska mycket större än sim. euro
peiska motsvarigheter, vi lka i a llm ~inh et fö rde torpeder utanpå skrovet. 
Det är givetv is en stor förd el att ha de känsliga torpede rna skydcl<lde 
mot undervattensdetonationer, men om operationsmålet nås lättare 
och effektiva re med minladdningar, blir tuba rrangemangen inombords 
en onödig belastning. 

För att verkligen kunna gö ras små, måste dvärgubåtarna konstrue
ras helt med sik te på en enda specialuppgift och utnytt jas för denna . 
Detta var fallet med de engelska och tyska båtarna, som också blev 
ganska framgångs rika, medan de japanska av allt att döma aldrig 
fick tillfä ll e a tt uppträda uneler för dem h elt lämpade förhå llanden. 

På brittisk sida önskade man komma åt still a liggande långt ti ll 
bakadragna mål. Dä rfö r specia lutrustades X 3-klassen för fo rcering 
av ubåtsnät och andra hinder. Kö len utformad es som en mede, på 
Y!lken ubåten ku nde g lida fram på botten , och maskinstyrkan ~_.:;jordes 
~eke större än nödvändigt. I stä 11 et för to rpede r, vars vikt till stor 
elupptages av maskin- och styranläggning, förde X3 två stora 

Sprangladdningar om två ton vardera. 
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Bild 4. 

"Biber''. 

mot elen allierade sjöfarten i kanalzonen. De tyska båtarna hann dock 
aldrig bli tekniskt fullgångna före krig-ets s lut , men gjo rde trots 
detta goda insatser så bnge baser fa nn s att tillgå på Nordsjöku sten. 
Dyksnabba och utrustade med torpeder var deras up pgift att an fa ll a 
rörliga mål i öppen sjö. 

De japanska ubåtarn a i Pearl Harbor hade utan tvekan haft stÖrrt' 
glädj e a v ett par ordent liga sprängladdningar och en slussanordning 
fö r attackdykare än sin höga fart, så som hände lserna kom att u t
veckla sig . Båtarnas uppgift lär emell ertid ha vari t att poste rade 
i utloppskana len söka sänka några av de fö rsta fartyge n i händelse 

av att amerikanska Still a havs flottan blev förva rnad och fö rsökte 
löpa ut. 

Dtan specialutrustn ing för nätklippning had e de japanska elvärg
ubåtarna i fortsättningen ej stora möj ligheter a tt komma åt några 
h~ntliga fartyg i de med finmaskiga nät väl skyeldade amerikans ka 

Sttlla havsbaserna. Icke hell er fick mängden av massproducerade båta1· 
Inför den väntade invasionen på japanska öarna t ill fä lle att visa vad 
so111 kunde åstadkornmas på öppen kust. 
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Bild 6 
Experimentubåten "X-1", USA. 
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I tropikerna använde britterna båtar av XE-typ, en utveck ling av 
X3 och något större än denna. Spiggen tillhör en klass , som är en 
vidareutveckling av XE-typen (s jösatt 1954) . 

I Tyskland pågick v id krigsslutet prov med enhetsmaskinerier i 
dvärgubåtar . Ett proj ekt skulle enligt uppgift gå ut på en tolv tonsbåt 
111ed 1000 dist.min :s aktionsradie och en max. fart av 30 knop . En 
annan konstrukti on, av vilken prototypen tillverkades, var en amfi
bie, som steg upp ur havsdjupet och på larvfötter kunde fortsätta 
Upp på land. E ldspruta och kulsprutor ingick i beväpningen. Tianden 
bar emellertid icke provbåten, och maskinstyrkan hade råkat bli för 
hten, varfö r typen övergavs till förmån för andra projekt. 

I DSA har på senare år utförts försök med en dvärgubåt X1 för
sedd med slussanordning m m. Försöken är nedlagda seelan ett år 
tiilbaka. Patent lär emellertid ha ut tagits av en flygplansfirma på 
en readriven kombination av clvärgubåt-flygplan. Det är möjligt att 
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"Seehund". 

det i detta fall rör sig om en robot, som kan skjutas f rån ubåt i u-l:ige. 

Frankrike och Sovjet har utvecklat den tyska Scehuncl-typ-:n efter 

kriget. Den ryska upplagan lär vara på omkring 80 ton och ha en 

a ktionsradie på 600 dist.min . (uppg. fr . 19-±8) . 

Med maskinteknikens utveckling mot mindre vikt per H K och de 

slutna förbränn ingsmaskinSystemen kommer givetvis både f, rt och 

a ktionsrad ier att kunna ökas . Härtill bidrar inte minst elen < mstän

d igheten att den skrymmande och tunga elektri ska fram el r : vning;· 

anordningen kan utgå. 
Dvä rgubåtarna ~ir relativt billiga och lätta att bygga. Dc ;, r !110t· 

ståncl skra f tiga mot undervattensdetonationer - det är så led<" ingen 

större ide, att still a liggand e fartyg fö rsvarar sig med sprä Jgiacld· 

ningar , om en anfallande dvärgubåt lyckats komm a in und r dess 

botten - och de kan förväntas få dykdjup på omkring 200 m och 

dä röver. 
Båtarna är basberoende men kräver i gengä ld relativt blygsai11111

" 

a rrangemang för service m m g i vetv is uneler förutsättn ing alt intill' 

drivn ingsmaskineriet icke är av allt för kompli ce rad natur. 
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I3ild 8. 

"Bi b er". 

Aktionstiden bestämmes a v besättningens uthå llighet och torde en

~: med svårighet kunna drivas upp till oml, ring en vecka på en 

C> mansbåt E n "Seehund" påstås ha va rit t ill sjöss sex dygn , en 

Prestation som knappast kan göras till regel. 
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SaJn1naustätlning av några dvärgubåtstyp ers pr estanda. 

Mat. l Japan Tyskland 

Typ l A l B (CJ l Kairyn 1 Koryu 1 Bi ber IMolch 1 seehund l 
Prototyp 1934 1942 1943 1915 
färdig år 

Antal byggda 62 16 
21::! l Hi 

207 u.b. 'l 496u.b.1 ) 
---

Längd-Bredd 24- 2 25-2 17-3 7'22 ) :~6~2 
-- -- ---

Depl (ton) 46 50 19 60 

m-
--6- 5 (17 1h) 8 

Fart läge - 300' ~ 1000' 
-

----:19 418 3 10 8 16 akt. U-

16 120' 17' 36' 
-

125' 11' radie läge 
------- ----

Maskineri 3) E D E D E D E 
- - - - - - -

Effekt (hk) 600 40 600 65 80 150 500 
---

2 T 2 T i 
Vapen 2 T i tuber (våta) tuber _, 
Dykdjup 200? 100 
m 

_2, Besättning 3 2 5 

') Under byggnad vid Japans kapitulation 
2) Mätt mellan s tabilisatorns ändpunkter. 
3) B = Bensinmotor, E = Elektromotor, D 
4 J :::3törre utan torpeder. 

1943- 44 1944 1944 
----

324 390 250 

9-llj2 11- 1 12- llh 
--- -- ---

6 11 15 
6 Ji-j 5 
125' 

-
250 

5 5 3 
10 40 60 

B E D E 
- - E - -
J2 13 - 60 

-------
2 T (våta) 
el. minor 

30 40 50 

l l 2 

Dieselmotor. 

ro, \ \ ~ \ \ Italien bri- USA ?,: ~ ~ \ 
tan- ro ...... <:....!. 

nien ?' ~ 

CA l CB l X3 ! Xl :"j UJ UJ,., o 
19431 1940 1955 ro· < 

(1919) 1939 (1) ~ ~. 

(1905) omkr. (1) 
~~ ,.... 
§ "" 

c:a 25 32 l P.cr p;: 
:'< "" 

115- 3 
------ UlCI<l ~ 
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-- - - - - -- 8,.... 
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""' ---
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Uppmärksammade operafiatter (ev. planerade) u11der VK.2. 

l Antal 
Distans Förflyttning till u b 

N at. Mån/År Anfallsmål (Uppgift) till mål-
målområ det 

Resultat -1 ~ Typ 
området ~~ ~ ~ 

7 ro 9 

Dec/41 örlogsfartyg i "Pearl omkr 3800' P å däclc på stor l sannolik träff i a m. 5 
3 A 

Harbor" u b s!.sh: (5) 

c - - - - --
('j Maj / 42 örlogsfartyg i Sidney » 800' )) l transportfärja sänkt 4 ·1 A el C 
p. 
Cll ..., 

Maj/42 Or:ogsfartyg i Diego 500' 
,, I-Il\18 "Ramillies" tråf·- l l )) 

Suarez, Madagaslmr » )) 
f8.d, ett tankft g· Eänkt 

44-45 Sjöfart i östra delen avi 50--100' 
l . . , . I l eng. jagare, l L ST 1300 
For egc;1 mas.1;;m 2amt 120.000 ton r.an - 'iOO 

? l Biber 
E ngelska lcanalen d elstonnage sänkt " 

s eehund 

!Transporter till Dun-
Summa!1lagt 5 ton mat-

45 cmkr 120' » fett till samt post fr2. n 3 - seehund 

'O 
Kerquebrohuvudet D-que 

c 
Cll 
~ 

:Mars/ 45 ö rlogsfartyg i Mur- 800' På däck på st or A nf . uppg . p.g.a. ha- 6 Bi ber m » -
>, mans k u b verier 

E-< - - -----
L0kalisering av pipelinE 

44-45 över Eng . Kanalen. Inji- För egen maskin Genomfördes icke 
cering av motorförstö-

l 
rande medel. 

\ --- \Spärra Suezkanalen ge- ~--
-- 4-motorig ny--g=- -- J-; Biber J \ 4 4.- 4.5 nom sänkning av ftg i b å t S01J1. E"ku iJe G e nornförd es i c k e J K a n a.\ e n. l a n da. på Jc.o. n a. l c-n 

/ ( Sept:/ 43 ( 0~-~~g.srts- .J. ..A..lte:n:.rJoz:-d omkr 900' Bogs a.v stor ub "Tirpitz" svä.rt. skadad\ 1; \ '5')\ X?> \ 

-
Apr/4.4 Flytdocka i B er gen » 300 ' » Am.lastade "Barenfels" 

l X3 eänkt --

-c Rekognoscering a v in- Djupförhållanden och 
<ll ·a .Tuni/44 vasionskusten i Nor- » 80' För egen maskin hinder undersökta. Ub 

2 X3 c mandie flytande radiofyrar un- -
Cll ...., der invasionen ·;:: 

,Q Sept/ 44 Flytdocka i Bergen .... )) 300' Bogs av stor ub Dockan sänkt l X3 o -...., -Ul 2 j ap kryssare nära 
Juli/45 Singapore » 600' » l jap kr svå rt skadad 2 - XE 

-
K a pa te legrafkabel 

600' Juli / 45 utanför Saigon och » » 2 kab:ar ute.nför Saigon 
Hongkong r esp 1000' k a:>Jade 2 - XE l 

~ @l Dec/ 43 1 Fartyg i N ew Yorks 
~::::: hamn l omkr 4ooo• /På däck p å stor/ G: n :::>mfördes icke p .g.a.l 

ub It. s eparatfred sept 43 
l l CA 

1
) 2 besättningar togs ombord på Tirpitz. 

l b esättning togs ombord på moderub . 

f-' 
<:.Jl 
Ol 

-· l 

f-' 
c;, 
--1 



158 

Underhållstjänst för och med tyska ubåta r 

under slaget om Atlanten 
Av fänrik B. J EV RELL. 

Den f lotta, som stod till tyska marinledningens förfogand <' l 939, 
var inte i stånd att taga upp kampen med elen engelska .on1 lie rra
v~lldet till sjöss. D ess huvudsakliga uppgift blev därfor .1stal !, t . att 
söka bekämpa Storbritanniens handelsflotta, och det basta u1edkt 
i denna kamp var ubåten , på vilken man främst satsade likson 111;1 11 

hade o·jort uneler första världskriget. 
Gn~1 dprincipen för ubåtskrigets taktik ;ar, att oman skulk söka 

hålla största antal ubåtar samtidigt i operat10nsomracl~t o~h -~L detta 
skulle kunna förläggas ti ll den del av Atlanten, som ±or t1llt alld var 
mest önskvärd. Denna förutsättning medförde dels att man ma~te ha 
ett stort antal ubåtar, dels att underhåll stjänsten m~ste org<;lllSeras 
så att elen kunde klara av kompletteringar och reparatJoner snallht och 
ef fektivt. Sambandet mellan operationsområdets belägenhet och stor: 
lek, antalet ubåtar och underhållstjänstens effektiviteto fram~rck ocksa 
klart. J u bngre bort från Tyskland operationsomra_clet. lag uch JU 
större detta var, desto större antal ubåtar och desto eftekt1vare undeJ
hållstjänst fordrades. Här skall redogöras. för bur man ~en_c,m at: 
effektivisera underhåll stjänsten lyckades oka antalet ubata1 mon 
operationsområdena och därigenom även öka :1båtsvapnets ~bFkra~1

1: 
Vid krirrsutbrottet beslöts, att operatiOnsomradet skul le var a ust 

na krino· Eno lancl och så bl ev det fram till hösten 1940. Anl~dn 111g~
1 

till att 1~1an förlade ap-området i krigets inledande skede tlll f .nglan 
5 

kuster var dels taktiska skäl, dels kort avstånd op-om råcle-\J~,s :. De 
taktiska skälen härtill var, att de enskilda ubåtarna hade dc -torstt 
möjligheterna att finna handelsfartyg i närheten av hamnmloppen ~c: 

· 1 d · t D t l·ort:1 w~tan att konvojeringssystemet ännu eJ 1a e argamsera s. e " · ' -. ()'~ 
o b . f' . t . . el s P a a det nllv' det mellan op-om ra det och aseu1a 1 am vm g a e . "· · 

antalet ubåtar, som stod till förfogande. f 11 1 
Det är intressant att följa hur många båtar man lyckaclc.s ha .1\ ·1 A 'dl · tb· ttet d1 sponJ ) fientliua farvatten uneler denna t1c. v V l .; ngsu 1 0 

. · lO 
57 va: 20-30 avsedela för utbildning, 10 var på varv ell er 1 !Jas, 
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var ständigt på väg från och t i Il ap -området och ca 10 opererade i 
0111 rådet. lbland sjönk sistnämnda siffra ända ned ti ll två ubåtar. 
\Tid ett studium av dessa siffro r förstår man hur angeläaet det var ' ..__ b ' fö rutom ett force rat ubåtsbyggande, att förbättra underhå ll stjänsten. 
pen föranledde ju att 20 ubåta r av 30 avseelda för st rid ständigt var 
avkopplade från sin huvudsak liga uppgift: att sänka handelsfartyg. 
}lade förstnämnda anta l kunnat minskas, hade framgångarna kunnat 
bli ~innu stön·e och kanske avgjort kriget. Unel er detta inledande 
skede rönte nämligen det tyska ubåtskriget stora framgångar och sänk
ningar i tonnage per ubåt var störst under hela kampen om Englands 
tillförsel. 

Vad kunde man då göra under denna tid för att effektivisera un
derhållstjänsten ? Det bästa vore givetv is, om baserna på n:t<;Ct vis 
kunde f lyttas fram så nära ap-området som möjligt och på sil vis 
minska den tid, som ubåtarna förlorade på väg från och ti ll op-om
rådet. Denna strävan var genomgående uneler hela kriget. Tyvärr 
kunde elen inte realiseras uneler åren 1939 och 1940, helt enkelt be
roende på att för ändamålet erforderliga landområden i ap-området 
närhet saknades. Baserna, som anv~incles var \ Vilh emshafen Kiel 
Emden och Helgoland. Ytterligare en utväg stod till buds, då de~ 
gällde att förbättra underhållstjänsten nämligen elen, att söka förkorta 
ubåtarnas uppehåll i baserna genom att i baserna hålla ett fullstän
digt förråd av maskiner och annan slags materiel med tillhörande 
reservdelar, med vars hjälp reparationer och kompletteringar kunde 
ut föras på minsta möjliga tid. Men även om reparations- och komp
letteringsarbeten kunde utföras snabbt, så var man ändock bunden 
av, att ubåtspersonalen måste ha en v iss tid för vila och därmed var 
minimitiden för ubåtarnas uppeh åll i baserna given. 

Vad avses då med en bas och varför är ubåten så beroende av 
denna? 

Med en marin bas avses en organisation, som 

l ) utför reparationer 
2) ombesörj er förråds- och personalkompletteringar 
3) omhändertager sjuka och sårade 
1) möjliggör vila och rekreation för besättningarna. 

lertn bas .verksam het kan spr_i:las ut på flera punkteroch såson: det se
·ln~er~ v1sade s1g a~~n med forde l oclelv~.s kt!nna forlaggas ute tdl havs. 

lednmg en tJll vartar speCiellt ubaten ar sa beroend e av basen ar dels 
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känsli ohet för skador som forh ind ra dykn ing, dels dåliga förråds. 
möj li~1 e ter ombord for bränsle. annan utredning, reservdeb· och 
proviant, dels påfrestande tjänst for personalen. 

Trots de förbättringar, som g jordes i baserna uneler 1939- -10 för 
att möjliggöra snabb serv ice, kunde dock inte underh å ll stjänste~l. n;im11 _ 

värt bidraga till att öka ubåtsantalet i op-om råclet. Det var torst se
dan Frankrik e och Norge hade fa ll it i tyskarnas händer som n y;. möj
lighete r öppnade sig. En tysk am ira l uttryckte saken på _fö l j_ a,~ c: •·sätt: 
"Eröv ringen av At lantkusten betydde fö r den tyska SJOkn~ton nge11 
en väsentlig fö rbättring fö r operationsbaserna och for uhatsl nget. 
Porten ti ll Atlanten slogs upp , ubåtarnas marschväg till op-On' rådet 
b lev betydligt kortare och ofarligare, och därmed ökades <ll1talet 
ubåtar i fientl iga farvatten. " · 

Seclan de nya kusterna helt hade erövrats, satte ~en tyska J.1aJ:in
lecln ingen med amiral Dönitz i spetsen omedelbart 1gang_ med at• valJ a 
ut de orter till vilka de nya baserna skull e k unna forlaggas Man 
tog då i fö~sta hand sådana hamnar, vilka reda~ tid_igare hadL vant 
marina stödpunkter. Trots att dessa hamnar var ,_ston_·e eller 1. 1 ~1;dre 
utsträckning förstörda , ansåg man, att de var lampltga att ~~ ,anrl · 
sä tta på grun d av det goda skydd , som giv its dem. De ?rter, sr_1111 ut· 
valeles var, j Frankrike Lorient, B rest, l' Havre, St N azan·e, L a 1'alltce 
och Bordeaux samt i Norge Bergen och Trondhiem. 

För att n~irmare kunna se hur dessa baser voro organiserade och 
bur dc fungerade kan som typexempel tagas "Festung Loricl't" . 

L 01·ient, som tidigare hade använts av franska mannen blev snabbt 
istånd satt och kunde redan två månader efter erövringen am·andas 
för sitt ändamå l. Basens kärnpunkt var va rvet. Det ledeles <V en 
varvsöverdirektör sedermera benämnd varvskommenclant, so n var 
sjöofficer, och t ill sitt förfogande hade t~ å acl jutan:er . Dir~kL un~c~ 
varvsöverdirektören lydde 111 0 oli ka sekttoner namltgen ut1 us.nm,s 
arti ll eri-, skeppsbyggnads-, maskin-, navigations-, torped-, hamnbygg· 
nacls- fö rbindelse- och förvalt n ingssektionerna. Dessutom t dlkonl 
varvs6verläkaren och en personalavdelning för de civilanstä llda aJ · 
betarna Av benämnin"arna framgår vad de olika sektionerna hand· 
lade fö ~- ärenden dock"' unelantagandes utrustn i1~gs~ oc:1. förvalu~~~~~: 
sektionerna sam t personalavclelnmgen. Utrustnmgssektwnen ·'1. . 

.. l h .. . . l l . t ovnga fade och försåg fartygen med bran~ e o c smot ~me c e s~~~: .-~ till 
intendenturförnöden heter. V 1dare fo rdelades ubatarna hat 1 t _1 •

111 
_ 

förtö jningsp latser och dockor. Förvaltningssektionen hade t1 Il upP 
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aift att anskaffa inventarier, reservdelar, och materiel för ck övriga 
"ektionern a med unelantag av u trustni ng- och byggnaclssektionerna, vil
~;a själva anskaffade sina förnöde nh eter. Förvaltningssektionen var 
således mer eller mindre en ren anskaffningscentraL Chefen heniinm· 
des eskaderintendent och var såväl juridiskt som tekniskt ut iJiicJa(( 
Befattn ingen ansågs vara mycket kvalificerad. Personalavdelningen 
svarade för att va rvets behov av civila arbeta re til lgodosågs samt 
skaffade förläggning, förplägnad och beklädnad för dessa. Chefen 
iör avd elningen va r således uneler varvsöverdirektören högs l c ch e f 
iör arbetarna och benämneles intcndenturrå d. B efattn ingen var syn
nerl igen viktig och inte min st krävande , eftersom ett fl erta l nationali
teter var r ep resenterade bland arbetarna, och det gä ll de att samman
svetsa dem till ett effektivt arbetande "team". 

Det bör tilläggas. att de lu ftviirnskompanier och ku sta rtilleribatte
rier, som fanns inom " Festung Lorient" lydde direkt uneler varvs
övercl i rek tö ren. 

Varvet utgj ordes av fyra huvudbyggnader uppförda helt i betong. 
Två av dessa, låg i direkt anslutning t ill vattn et och inn ehöll s·,mman
lagt åtta "våta" fack samt två torrdockor. I dessa bägge bunkr:.tr verk· 
ställeles mindre reparationer samt förråclskompletteringar. De " våta" 
facken an väneles dessutom t i Il skydel fö r de ubåtar, som väntade på 
att bli intagna i verkstäderna och för de bogserbåtar och andra min el ce 
fartyg, såsom förrådsfartyg, vilka erfordrades för varvstjänsten. D e 
två övriga byggnaderna låg p lacerade längre upp på land och inne
höll sammanlagt tolv "torra" fack sam t verksbder. Ubåtarna togs in 
i dessa "fack" v ia en för dem gemensam slip och föreles seelan på 
en på räls löpande "slipvagn" in i respektive " fack". Här utfördes 
sedan a lla större reparationer och översyner. Varvsförråden låg inte 
särskilt väl utspridda, men fö rdelades längre fram på ett större om
råde. (För vidare studium av basen Lorients rent tekniska och geo
grafiska utformning hänv isas till kn J. C. Danckwardts ar tikel i TiS 
1958 s. 91). 

Då det nya bassystemet hade blivit utbyggt i Frankrike f lyttades 
ubåtsledningens högkvarter från Tyskland t ill Frank rike närmare be
stämt Paris och därifrån för lades det en kortare tid i närh eten av 
l orient, innan det ånyo å r 1943 flyttades och då ti ll Berlin . Ubåts
ledningen bestod i huvu dsak av två stora avdelningar nämligen ope
rationsavdelningen och nybyggnads-, underhå lls- och utbildningsav
delningen. Bägge avdelningarna löd närmast direkt under chefen för 
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ubåtsvapnet, amiralen Dönitz, sedermera chef för tysi~a flott <J n. 

Uneler det att de nya baserna färdigstä ll eles hade emellertid åtgä ._ 

der mot ubåtarna hunnit organiseras och motmedel av skild-t si; 
tagits i bruk. Sedan invasionsfaran för Englands del var förb i, ble~ 
ett stort antal ubåtsjaktfartyg åter tillgängliga för ubåtsj ak t. De 
brittiska flyget kunde i allt större utsträckning anviindas för ;:tt be~ 
vaka sjöfartsviigarna, och konvojeringssystemet utnyttjades i iikaci 

grad. Allt detta medförde, att de tyska ubåtarna inte längre ku nck OPe

rera kring Englands kuster. Man blev tvungen att förlägga op-cn lrådet 

ute på At lanten. Diirmed förEingeles ännu en gång avståndet 111 l:ll ;t n bas 

och op-områclet med åtföljande minskning av antalet ubåtar i ''l rids. 

linjen. Detta var särskil t olägligt, ty ubåtarna hade vid denna tid 

för att verk ligen uppnå resultat av anfallen blivit tvungna att sam ord

na dessa och göra attackerna i f lock. och flocktaktiken fordrade ett 

stort antal ubåtar. 
Problemet, att förkorta avståndet bas- op-om råde genom all flyt

ta fram baserna blev ånyo aktuellt, men fick inte sin lösning förrän 

USA inträdde i kriget vid årsskiftet 19-±1/ 1942. 

U tanför Nordamerikas östkust erbjöd sig då niiml igen stora l lÖjlig

heter för ubåtarna att nå eno rma framgångar och dessutom fo n 1racles 

till en början ej användandet av flocktaktiken för att uppn å högsta 

möjl iga resultat. USA hade nämligen ej hunnit organisera någon 

ordentlig konvojtjänst, ubåtsjaktfartygen var fåtaliga, femtio stycken 

hade år 1940 överlåtits till England, och dessutom var de som fanns 

dåligt utrustade och omoderna. Någora minfält var ännu inte heller 

utlagda i den omfattning, som erfordrades. 

Problemet, bas framflyttningen, kr ä vele därför en omeclelb;J r lös· 

ning. för att öka ubåtarnas antal utanför amerikanska kusten . Det 

kunde emellertid ej bli fråga om att skaffa några baser på elen ame· 

rikanska kontinenten. Den enda återstående utvägen var då att flytta 

ut den största möjliga delen av bastjänsten dvs förråds- och personal· 

kompletteringar, smärre reparation er och sjukvårdstjänst ti ll hav s. 

Denna lösning av problemet var i och för sig inte någon nyhet. ~e· 

dan vid krigsutbrottet organiserades ett antal handelsfartyg, vil b for· 

sörjde kaparfartygen t ex Graf Spee ute på Atlanten och fu nger,dt 

såsom f lytande baser för dessa fartyg. 
Handelsfartygen eller blockadbrytarna, såsom de även kallades. 

visade sig dock vara alltför lättfångade för de brittiska sjöstyrkorna· 

enär de i längelen inte kunde undgå upptäckt från det engelska spa· 

16'3 

. usflyget. D en enda fartygstyp , som kunde undgå upptäckt från 
ntt1o b o S . o 

ften var u atarna. ~ pec talbyggda ubatar kom därför att avlösa 

]t~ndel sfartyg såsom fö rråd sfartyg och därmed blev underhålls tjänsten 
1:~ 1 sjöss verkligt effektiv. B ärm ed styrktes än en gång ubåtens stora 
ti 1 l o • • l' l o • l' 

öj ligheter oc 1 c ess mangstu1g 1et, en mangstc tghet som tyskarna ut-

::~-ttjade ti ll 100 _% ,.vilket o framgår av de ski:da uppodrag.' som till

Jelades dem. Befmtltga ubatar togs nam!tgen 1 ansprak for 1) han

~elsförstörning 2) minutläggning 3) artilleriöverfall <±) transporttjänst 

r) eskorttjiinst 6) räddningstjänst 7 ) meteorologtjänst 8) utlä()'g·ninrr 
J b ~ 

av sjömärken 9) försörjning och 10) trupptransporttjänst. 

Den tyska förrådsubåten kontmerades helt efter de uppgifter den 

skull e fylla. Tryckskrovet såg i genomskärning ut som en iigganclc 

åtta eller som man slagit samman två ubåtar till en . Deplacementet 

var drygt 1600 ton. Torpedtuber saknades helt. O lja och viss ammu

nitionsutredning var de förnödenheter som jaktubåtarna led största 

brist på, varför ett förhållandevis stort utrymme ianspråktogs för 

dessa behovsartiklar, ett förhållande, som bäst verifierades av att 432 

ton brännolja kunde medföras. 

Dessa förrådsubåtar, av de tyska ubåtsbesättningarna benämnda 

Milch-Kuh, kännetecknad es av en i förhållande till längden 67 m 

mycket stor bredel 9,4 m. Förrådsubåtarna var synnerl igen vilutrus~ 
tade. Av inredningen må omnämnas kylrum för alla slags liv smedel, 

fö rrådstankar för vatten och oljor av olika slag, lastrum för vapen och 

ammunition samt särskilda operationsrum och sjukrum, verkstäder 

och slutligen ett bageri. Bageriet fyllde en viktig funktion, eftersom 

mö jlighet ti ll färskt bröd hade en stor psykologisk effekt på ubåts

be:ättningarnas trivsel och kampvilja. Den mat, som för övrigt bestods 

ubatarna - huvudsak ligen konserver - var utmärkt och särskilt 

utvald samt av betydligt högre kvalitet än för något annat stridande 
forban d. 

Verkstäderna var så ti ll tagna, att mindre haverier och skador kun

~e r epareras, så att jaktubåtarna antingen kunde fortsätta sina ope

tattoner eller ges mö jlighet att k lara sig hem. Härigenom räddade 

rnan ett _flertal ubåtar från en annars siiker undergång. 

Det bor även ti lläggas, att de större förrådsubåtarna medförde re

s:rvpersona l i m i n d re u tsträckn in g för vissa speciella yrkesoTenar 
saso111 radio och radar. b 

r En 1\!I ilch-Kuh ku nde unelerhålla tio t ill femton jaktubåtar och för-
angcte el l o Il . . o 

eras uppe 1a t operatiOnsomradet med c :a fjorton dagar. 
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Bild l. 

Förrådskomplettering m ellan förrå dsubåt och jaktubå tar. 

Målet var dä rmed nått , och ubåtarna kunde nu vara till SJOSs va!IC· 

rande f rån en till två månader beroende på fartygstypen. 

:Förutom dessa förrådsubåtar togs ~i ven minubåtar av typ :X G uch 

jaktubåtar av typ IX - i motsats t ill Milch-Kuh betecknad sot 1 See· 
K uh - till fä ll igt i anspråk för försörjningstjän st och då fram för a!lr 

olja, ammunition och livsmedel. 
En specialtyp - torpedtransportubåten - utvecklad es även. Den 

kunde medföra 39 st torpeder . Från början avsägs den fö r tran.;porter 

från torpedverkstäderna ti ll baserna men insattes även utanför USA:s 
ostkust för att mö j liggöra bätt re komplettering av torpeder fiir jakt· 

ubåtarna. Det var emellertid ett synn erligen farofy llt arbete att över· 

föra torpederna mellan ubåtarna, enär torpeden härv id måste t Ö' as upP 
på däck, sjösättas, ombordtagas och åte r föras ned uneler c] ;1ck, allt 

under risk att bli utsatt för ett överraskand e f lygan fall. F lertalet 

av dessa torpedtran sportubåtar gick därför också fö rlorade under des· 

sa kompletteringsarbeten ti ll havs. 

Bild 2. 

Besättningen på förrådsubåt får bada 

Bilden ger en föreställning om ubåtens bredd. 

16!5 

Förrådsubåtarna utsändes ti ll vi ssa ap-om råden, cl ~ir ubåtskrin·ct 

för till fä llet var intensivt t ex Karab iska havet. Mex ikanska hukt~n , 
h! l visst område utanför B ras iliens kust m fl p la tser. De i vai·j c om

rade ~rbe tancl e jaktubåtarna kunde efter direktiv f rån ubåtsledningen 
1 Pans per kort- ell er långvåg dirigeras ti ll platsen där förrådsubåten 
uppehöll sig . D et var alltså enbart ubåtsleclningen, som vi sste var dessa 
befa · F.. · l · nn stg. or vaq e wmplettenng erfordrades en särskild "rendez-

vous plats" , i lugnt vatten och om möj ligt skydelat fr ån fientl ig luft-
spaning. : 

M:ilch-Kuh och See-Kuh fy llde sina förråd i baserna vid Atlanten 

~edan torpedtransportubåtarna lastade direkt vid torped verksLdern~ 
Tyskland . 

bl Dnder slaget om A tlanten 1941- 43 begagnade man sig även av 

Dekadbrytare i elen mån dessa kund e taga sig ut på havet och undgå 
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upptäckt. Som en sista utväg vid upphickt kunde man diriger~ des, 
framför all t med olj a lastade handelsfartyg, till neutrala hamnar. l-l~a , 
internerades de, men det lyckades jaktubåtar att på nätterna S tlly~t 
sig in i banm en och i skyeld av mörkret komplettera fö rråden. ! !et~a 
hände vid tre tillfällen i F unchal ! a 

Utjiimning av förnöd enheter mellan ubåtarna till havs fiirl:kon 
också i viss utsträckning. Detta skedde framförall t då en ubåt sku]J ~ 
gå bem ti ll basen för reparation. Båten överlämnade då all fö t : 1 ~ 11 1~ 
färde n överf lödiga förnöd enheter ti ll annan ubåt, som hade mutsva. 
rande brister. 

Slutligen kan n~imnas, att man inom ubåtsledn ingen hade vi ssa pla
ner på att konstruera särskilda pontoner, vilka sku lle fö rankras på 
botten av Atlanten, som depåer. Dessa skulle sedan medelst vissa 
anordningar bringas till ytan av den ubåt, som behövde förnödenh e
ter och efter kompletteringen åter sänkas till botten. Dessa i; •rank

ra de depåer kom emellert id a ldrig t ill utförande på grund .tv att 

man inte lyckades !ösa problemet, hur ubåten sk u Il e finna dep<ien på 
havets botten. 

År 1943 var slaget om Atlanten slu t. De tyska ubåtarn a va r hort
d rivna av elen allierade radarn . F lygets radar var nämligen så d ftk

tiv, att man med dess hjälp kunde upptäcka ubåta rna på mycke1 stor;: 
avstånd och sedan genom överraskande anfall lätt sänka dem. Jakt
ubåta rna var nämligen tv ungna att gå i övervattensläge över A tlanten 

t ill ap-området, enär fa r ten i u-läge blott var en tred jedel av över
vattensfarten. "'\ven sedan snorkelanläggningar installera ts på t hålar

na, var det på g rund a v den låga undervatten sfarten mycket svårt 

a tt genom föra g ivande operationer ute på A tlanten utan stora r isker. 
Man fi ck iställ et såsom varit fallet v id kr igsutbrottet återigen lll rikta 
sig på kusterna kring England, trots att man var medveten om vilka 

fö rlu ster detta skulle medföra . Det behöver väl knappast påpc:k:ts, att 

även förrådsubåtarna sänktes eller fu ll ständigt stoppades i sin verksam· 
het. Dessutom hade de ju ingen funktion att fylla längre, eftersom jakt

ubåtarna unel er elen å terstående delen av kriget med fördel kunde 

komplettera direkt från baserna . 
Verksamheten vid varven i baserna blev emellertid inte så al ldeles 

lä ttskött som tidigare. Den allierade bombningen satte in med fuil 
k raft och tvingade varvscheferna att sprida ut sina fö rråd och mindre 

verkstäder långt bort från varven. Transportsvårigheterna blev dät"~' 
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Bild 3. 

U 124 erh å ller förråd från Python. 

genom förv~irraclc , eftersom t illgång på fo rdon och bränsle för dem 
inte var på långt nä r t illräcklig. 

Det största problemet var dock att få f ram förnöden het,:r från 
iabrikerna ti ll baserna . De tyska järnvägarna befann sig i ett besvär
ligt tillstånd redan efte r två års krig, och situationen förvärrades 
ytterligare genom elen ständiga bombningen. Anledningen hä rt ill var 

att de tyska jä rnvägarna inte hade rustats upp uneler 30-ta let. Vagns
parken i synnerhet var fö rå ldrad och all deres för liten. Kejsarti dens 
Tyskland hade 1914 betydligt större tillgäng på vagnar och lok . 
Ritler hade isLillet för jä rnv ägar byggt autostrador för snabba n1.i
litärtransporter, men autost rado rna tog slut vid tyska gränsen och dä1·

~ed var motorvägarnas roll i transportt jänsten väsentligt reducerad . 
Aven det för transport tjänsten synnerl igen v iktiga f lod- och kanal
sY,stemet utsattes för kraft ig bombning med åtfö lj ande skador på så
vaj kanaler som på desamma utnyttj ade båtmateri elen, som dock i det 
stora hela var betydligt mindre än vad man kunde förvänta . 

Transportproblemet mellan fabriker och baser f ick emellertid en 
ganska radika l lösning. U båten togs i t jänst även fö r detta ändamål, 
Och man begagnade sig då av de fö rrådsubåtar, som fanns kvar. För 



168 

att öka dessa båtars lastkapacitet byggeles bogserbara ponto.n forll1adt 
unclervattenspråmar, inreelda för transport av o lj a och ovn g·t bt. 
hovsartiklar. D cplacementen varierade från 40 tlll 300 tor: . P ontoneli 
kunde f ramföras på ett bestämt djup , v ilket r: gleracles fran el en bog. 
serande ubåten. Varje ubåt kunde taga tre saclana pontoner 

1
1> <.1 släp 

l. 1 1 · f .. l. cl D essa transporter var el en ststa msatsen u la tarna ,opp ac e 1 o J . . 
gjorde i unclerhållstj~insten . . . . __ o . . . 

U båtskri o·et bed revs 1 relat tvt stor omfattnmg tr at~ T ysklan ds StdJ 
·· l t. . b t ' l l 1-1-1· o·sslLitct men hade dock mi st s m betydelse. clå an c a 1 am 1 , b , . 

l t A tlal1 ten var slut. Seclan baserna i Franknkc hade aterta-s age om · . . . · N . ., , ·t av cle allierade utn )'ttpcles hu vuclsakltgen baseun 1 ot ,.._c: och g t s c o o . l o l ' 
N -l-T ·1·1 el Det var fran dessa baser man avsag a ta c e 1 '), J mo. or c ys, an . . . .. ... . . 
dc rna ubåtarna av typ XX l - med J 5 knop 1 u lag e - g~1 -1 Sina 
f ramstötar. Men inn an dessa hunnit färcl i gs~ä ll as f1ck man o a te ngen 
p g a cl e tillgängliga ubåtarnas minskac~e akt1on s r~cl1: och lan; a an. 
marschtid fl ytta tillbaka operatwnsomraclet och da sa skedd e, ], uncle 
ubåtarna inte längre ens bevaka hela engelska kusten och darmc<l hade 
ubåtarna definitivt spelat ut sin roll i kampen mot de alltcrad• s till-
fö rsel till E uropa. .. 

V ie\ en tillbakablick på ubåtskriget kan man latt konstatera , ; t t det 
inte var underhåll st jänsten, som var anledningen ttll onederlagd . Un
derh ållstjänsten fun gerade v~ll, och detta berodde pa, att mat' h.~de 
en god förmåga att anpassa elen efter stundens krav, ~c~1 m\e Jasa 
s ig fast vid elen utformning och orga111satwn, som unclerball_st J t sten 
hade v id utgångs läget d vs . vie\ krigsutbrottet. V ~d s_om fall< e,or:~: 
tyska ubåtskriget var den allierade _radarn och tack var . denna .\l )o en 
effektiviserade ubåtsjakt samt elen mre tyska kommumk atwnst! tnst 

.. T . · . 1 tt t e\-ltvt och då i synnerhet järnvägarna. Vad som mopgg]orc e e c ' 
och farligt ubåtskrig var underhållstjänsten. 

Källor: 

TiS maj 1943, maj 1954, feb 1958. 
p Michel : Den tyska h emmafronten , 1944. 
K·. Dönitz uttalande om kriget till sjöss, 194 7. 
H Busch: So war der U-boot-krieg, 1952. W Frank: Die Wö1fe und der Admiral, 1953. w: Fahrmbacher-W. Matthiae: Lori en t , 1955. 

utteratur 
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"With ensigns flying" av David Thomas. (William 

Kim ber, London) . Pris 17: 85. 

I denna bok skildras de brittiska jagarnas insatser under 2 :dra världs
riget. "Commence hastiiities at once against Germany" lydde ordern till 

~en br ittiska flottan den 3 september 1939. Under krigets gång följde s 
denna ord er av direktiv från am iralitetet som, trots den hårda press, 
som flottan var utsatt för , ofta innehöll en m ening, som aldrig kunde 
missförstås: "Insats, framåtanda och vilja till seger". 

Författaren ger läsaren korta och belysande beskrivningar över det 
strategiska läget som en bakgrund till fartygens och då i synnerhet ja
garnas uppträdand e på de olika krigsskådeplatserna. Medryckande och 
initierat skildras de dramatiska striderna i norska vatten, Engelska ka
nalen, Nordatlanten, Medelhavet, Norra Ishavet, Indiska Oceanen och 
stilla Havet. 

Order om ramning och bordning förekom vid ett par tillfällen under 
Norge-operationen. Visionen av svunna tider m ed seglande örlogsfartyg 
som därvid .kanske föresvävar läsaren förbyts dock sna bbt, då man följer 
författarens livfulla skildring av stridernas resultat. De engelska jagar
cheferna omsatte sina historiska kunskaper under moderna former . 

Jagarnas insatser vid den brittiska armens räddning vid Dunkerque 
torde icke nog kunna värdesättas. Thomas ger en utomordentlig skildring 
av de enskilda fartygens strider och transportuppdrag. Jagaren Whitehall 
evakuerade t ex m er än 1000 soldater per resa a llt under det striderna 
fortgick. 

De enskilda sjöslagen i Nordatlanten är en r ealitet för engelsmännen, 
medan vi nog i stället föreställer oss Nordatlanten som en stor arena 
med ständigt pågående strid. I boken får em ellertid läsaren en inblicl{ 
i några av jagarnas dueller med ubåtarna. Dessa strider skiftade k a rak
tär med nya vapen och nya hjälpmedel. 

I och med Ita liens inträde i kriget uppstod en ny krigsskådeplats, Me
delhavet. Amiral Cunningham, som själv tjänstgjort på jagare, förd e be
fälet över oftast underlägsna styrkor. Trots detta fann man nya utvägar 
Och skapade situationer, där de underlägsna kryssar- och jagarstyrkorna 
genom Cunninghams offensivanda lyckades rycka till sig initiativet och 
Slå fienden 

Bland de. m å nga jagarofficerare, som passerar revy, lmn nämnas Cap
~ain Walter med sin "cut- and dash" -metod och captain Lord Louis Mont
atten m ed sin "Fighting Fifth". Aven enskilda besättningsmän låter 
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författaren läsaren möta såsom t ex förste radioman på jagaren L il·e}. 

som m ed list lyckades villa bort en fientlig span ingsrapport, v ilken ann ), 
k unde blivit avgörande för den fortsatta striden. ar~ 

Jagarn2. utny ttjades under det fortsatta kriget i Medelhavet ofta f 

hristningsgränsen. Fartygen insattes vid evakueringa r ocJ1 invasioner f~IJ 
e~. tt rädda armeer respektive sätta dem i stå nd att på rätt p lats insät/ 

sina vapen. Inget pris var för h ögt. En fullständig samverkan etab lPracte: 

Ingen tillskrev sig största äran, allt gjordes för a tt nå bästa n ·sultat: 

Stridern2. i Medelhavet slöt m ed italienska flottans överlämna nde l iiJ 

de allierade. Amiral Cunningham hissade vid detta tillfälle sitt befä lstecken 

p å jagar en Hambledon och följde tillsammans m ed general Eisen hower 

skådespelet f r å n jagaren. 

skildring a r n a frå n Murmansk-konvojerna ger ett intryck av n ästan 

outhärdliga förhållanden som b esättningarna på alla fartyg fick j'ämpa 

emot i sina a nsträng ningar att få fram krigsmateriel till Sovjet. 

Captain Sherbrooke, chef för l 7: de jagarflottilj en , kom genom ~ in in. 

sats vid skyddet av en Ishavskonvoj att skriva sjökrigshistoria. Man 

finner honom här i en dramatisk kamp mot H ipper , Llitzow och Maas. 

jagare. 
Jagarnas insats vid Scharnhorst's undergång återfinnes också h ä r i en 

ny och intressant version . 

Skildringarna frå n sjöstriderna i Indiska Oceanen och stilla H avet 

fullständigar bilden a v de brittiska övervattenfar t ygens kamp unde r 3 :dra 

världskriget. 
Captain Power , som förde befäle t över jagaren Saumarez och fyra 

V -jagare erhöll ordern " Ni skall sänka de fientliga fartygen inn an Ni 

å tervänder". Fienden bestod av den tunga japanska kryssaren H a zuro 

och en jagare. Hur löses en sådan uppgift? David Thomas låter Jäsaren 

här liksom tidigare följa striden p å ett m edryckande sätt. 

Författaren h ar genom denna bok skänkt nya argument i d en pågående 

svenska försvarsdiskussionen och striden om jagarnas vara eller icke vara. 

Bertil War g ren. 
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Notiser från nar och fjärran 

Amerikas Förenta Stater. 

LJnder 1959 skall sammanlagt 48 enheter tagas ur tjänst däribland 
hangarfar tyg, 4 kryssare, l jagare och 11 ubåtar . Istället skall 31 ny-

4 "gda eller moderniserade fartyg ersätta dessa, däribland 5 hangar-
bY" . 
fartyg, 3 kryssare, 6 Jagare, 4 fregatter och 8 ubåtar, varav 4 m ed 

atomdrift . 
Marine Rundschau dec 1958. 

flangarfartyg. 
Philippine Sea, Leyte, Princetown och Boxter ersättes i den aktiva 

flo ttan under 1959 av fem nyrustade hangarfartyg, däribland Independence 

och Oriskany. 

Kryssare. 
Salem, Columbus, Worchester och Roanoke avrustas och ersättes med 

Little Rock, Oklahom51 City och Galveston. 
Marine Rundschau dec 1958. 

Isbrytare. 
U. S. Coast Guard planerar att bygga en atomisbrytare. Fartyget skall 

bli 107 m långt, kosta 300 milj kronor och tar tre år att bygga. 

Marine Rundschau dec 1958. 

Storbritannien. 
Fregatter. 

Scarborough har återvänt till Portsmouth efter en jordenruntseglats. 
Fregatten h ar besökt bl a Azorerna, Bermuda, Jamaica och Panama och 
därefter deltagit i atomvapenförsöken vid Christmas Island i Stilla Have t . 
På. hemvägen besöktes bl a Samoaöarna, Nya Zeeland, Australien och 
Colombo, varefter färden fortsattes mot Portsmouth via Röda Havet 
och Suezkanalen. 

The Navy jan 1959. 

Leopard har trätt i tjänst den 30 sept 1958 i Portsmouth. Hon tillhör 
~n serie om fyra fartyg, varav Puma och Lynx är färdiga. J a garna 
f~räknas vara klara i mitten av detta år. Fartygen är dieseldrivna och 

r en fart av 23 knop. 

La Revue Maritime dec 1958. 
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Teazer skall ingå i 2nd Tra ining Squadron och ersätta Grenville s 
' Oil) 

skall genomgå en omfattande ombyggnad. 

Jagare . 
Marine N ews de, 1958. 

"Hampshire" -klassens jagare skall utrustas med robotar av t y ry Sea. 
s lug . Fartygen beräknas vara färdiga i början av 1960. 

Se TiS jan. nummer. 
Marine N ews df:·· 1958. 

Comus har a nlänt till Newport för upphuggning. 
Dain.ty, Daring, D efender och D elight har efter ombyggnad fått aktra 

torpedtubstället ersatt m ed ett däckshus. 
Marine N ews d l 19~8. 

Scorpion, Crossbow och Ba ttleaxe, skall likhet m ed Broadswo1 d, om. 
byggas. Se TiS jan. nummer. 

The Navy ja n 1959. 

U bå taJ'. 
Auroch s anlände den 3 dec till Gosport efter en. 12.000 sjöm ils färd 

från Australien, via Panamakanalen. Hon lämnade Engla nd i jan 1956 
och seglade via Medelhavet till Sidn.ey för att förena sig med 4. '!båts

flottiljen. Aurochs är den a ndra engelska ubåten, som seglat runt orden. 
Marine N ews det 1958. 

Canada. 
Jagare. 

7 jagare kommer att överföras frå n Atlantflottan till stillahavs 'lottan. 
The Navy ja l 1959. 

Eskortjagarna Haida, Ottawa, St. Laurent och St. Croix, h a r jämte 
hangarfartyget Bonaventure, deltagit i NATO,övningen i Medelhavet. 

The Navy ja r 1959. 

Medel h ar beviljats till sex nya eskortjagare av Restigouchel-lassen. 

Fartygen beräknas vara färdiga 1962 och 1963. 
The Navy j a n 1959. 

Sovjetunionen. 

Enligt svenska källor lades huvudvikten vid de senaste rysk a flott· 
manövrarna i östersjön, vid konvo-jskydd och vid spaningsframstötar. 

. t e 
Flottan opererade därvid i tre eskadrar, var och en innehållande r 

b"tar 
Sverdlov-kryssare, 8 Skoryj -jagare, 4 fregatter av Kola-typ, 4 u a 
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W-klass, l depåfartyg för helikoptrar på 1500 ton och ytterligare 
3 " depåfartyg om 6.000 ton . Därvid oper erade ubå tarna tillsammans m ed 
ett ·•·optrarna och fregatterna. Enligt samma källa består ryska öster 
lle)J" 
·öflottan av 12 kryssare, 48 jagare och fregatter, 127 ubåtar, 210 mo-

~~rtorpedbåtar och 300 mindre fartyg. Finska källor gör gällande att 
"stersjöflottan dessutom tilldelats ett landstigningsförband om 10 la nd
otigningsbå tar om 850 ton, 4 eldunderstödsbå tar om 550 ton och 4 motor

;(anonbåtar. Vid f lottmanövrarna ägde landstigningsövningar rum i Le

ningradbukten och utanför Viborg och Libau. Därvid avdelades en mo
torkanonbåt som t a ktisk ledarbåt i omedelbar närhet av stranden. Opera

tionerna understöddes av stora marinflygförband. 
Marine Rundschau dec 1958. 

Frankrike. 
Jagare. 

Maille' -Breze erhöll a llvarliga skador, när hon den 15 november kolli-

derade m ed den kanadensiska eskortjagaren Huron under NATO-övning

arna i Medelhavet. R eparationen , som utförs i T oulon, beräknas t a tre 

månader. 
M arine News dec 1958. 

Experimentfartyg. 
Ile d'Oleron har ombyggts till experimentfartyg för robotar i Marseille. 

Utskjutningsplattformar finnes för lv-robotar av Masurca- och Masalca 
typ, för sjörobot t yp Malaface och för målrobot typ CT-10 och CT-20. 

Marine Rundschau dec 1958. 

Fregatter. 
Nya Zeeland. 

Otayo har sjösatts i Southampton den 11 dec 1958. Otayo är av W hithy 
klass och kommer att färdigställas under å ret. 

The Navy jan 1959. 

Chile. 
Jagare. 

Almiranto Riveros har sjösatts i Barrow-in-Furness i England. F a rty
get mäter 2730 t on. Systerfartyget Almiranto Williams sjösattes i maj. 

The Navy jan 1959. 




