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Utveckli ngen av radar
och högfrekvent radio och deras utnyttjande i kriget

till

sjöss 1939-1945, med särskild hänsyn tagen till

ubåtskriget.
Av lmmmendörkapten Ch. Sahlin,

Samtidigt som militär radar tillhör ett för insyn särskilt
skvddat område, och svårigheter alltså föreligga att få officiella upplysningar om denna materiel och dess utnyttjande.
så finna s ~indook många källor att ösa ur när det gäller en
historik. En uttömmande skildri ng av radarns utveckling och
användning under det andra världskriget skulle därför kunna fylla volymer. Nedanstående försök att skildra radarn i
sjökriget, i synnerh et ubåtskriget, kan givetvis ej göra anspråk på fullständigh et men är avsedd att ge läsaren en sammanhängande kronologisk överblick. Författaren saknar
praktisk erfarenhet av radar varför artikeln måhända lider
av fler a brister än ofullständighet. Med fackmäns hjälp har
dock en sovring skett av sådana uppgifter i källmaterielet
som bedömts vara mindre tillförlitliga eller rentav felaktiga. Självfallet äro källorna öppna; såsom framgår av litteraturförteckningen (bil 1) bestf1 de huvudsakligen av utländsk litteratur.
För erhållen hjälp ifråga om den tyska radarmaterielen
På ub åtar är författaren stor tack skyldig i första rmmnet
Kapitän zur See a D Helmut Giessler, under kriget chef för
OKM förbindelseavdelning, och Kapitän zur See a D H.
R.ösing, i krigets senare skede Ftihrer der Uboote \V est.
De, som äro intresserade av ett närmare studium av radart~knik hänvi sas till byråchef Hugo Larssons intressanta arhkel "Radar" i Elektroteknisk handbok, band V (1951) eller
Anders Djurbergs bok "Radar" (1949) samt till de böcker
sotn sed an 1952 utgivits av Ausschuss flir Funkortung, Di1s~eldorf. En kort men intressant och klarläggande historik
Cver r adarns utve~klit~g under,världs~riget åter~.im~es i pr
..urt Bl ey's "Gehe11nms Radar , Berlm 1949. I ovngt han'~tsas till l itteraturförteckningen vid artikelns slut (Bil 1) .
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Den tekni k som gör del möjlig t för männis kan a ll 111
h j älp av de elektro magne ti ska vågorn as r cflek ter and t· eaeed
1
l:ikap kunna lokalis era avlägse t belägn a främm ande fiire~n~ )
ar.
på land, på vattnet eller i luften har fått namne t rad
dylik lokalis ering erforclr~s avst~~!ld .och r iktning ~ill In{1 l~\
och beträff ande f lygplan aven hoJclvm kel. Beteck nmge 11 l'a,
da r föreslo gs av den amerik a n ska flottan oc.h u tgjord e e11
förkort ning av uttryck et "R.4dio Di rection An d Ran ge"
oft a även 'skrive t "Radio De tection And Rangin g" ~ Y dk~
u ttryck emelle rtid ej är f ullt adekva t enär an tydan om höjd:
vinkel sakna s. Man skulle därför också kunna h ä rl eda ordet
radar från "Radio Angle, Dir ec lion And Range" . Den na be.
nänmin g skull e genom att namne t kan läsas fr å n ~ åda hå1ien
även kunna sägas sy mbolis er a de elek tromag n e ti ska Ya go rnas ekoege nskap.
I USA 'hade a rmen s .signalt rupper tidiga r e an v änt förkor tn i naen RPF av "Raclio Positio n Findin g", och i Engl an d hade
red~n fr å n mitten av 1930-ta let termen "Radio localio n'' använts och appara turen b eteckna ts m ed R~F, "~ ad i o Di~:ec tio n
Finder ", huvudsaklig e~ i missled m:de ?yfte fo~ att u tl.~ll1 ds ka
observ atörer skulle nussty da benam nmgen sason1. gallande
för radiop ejlanor dninga r. .~eteckn inge!l. radar b lev .~ me lle~·
lid accep terad av engels.m annen 1943. fyskl and anv an de for
sina "Funkm essGer äte" först beteck ningen "De-Te " eller
"De te" utgöra nde en förkor tn ing av "Deu t sc~~s Tecl; niehrs
Gerät", sederm er a ElVI-2 (Entfer nungsm essgera t 2). N u me ra
använd a sig tyskarn a av beteck n ingen F u lVIG (Fu n km essGe rät) för radars ändare och F uMB (F unkmessBeoba ch tu ng~
Gerät) för radarv arnare och våglän gdssök are f ör ultrak ortvågor . I Sverige använd e man sig till att börj a m ed aY u ttrycket "ekora dio" men övergic k till radar i och m ed att
detta namn blivit god taget i interna tionellt språkb ruk ...Man
skulle kunna säga att radar i svensk t språkb ruk ka n oversätt as med radio-a vstånd -riktnin g.
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engelsk'e genera len ·F. A. Pile säger härom : "It _wa onr \~~
darinst allation s th a t made it possibl e for us to wm th e Bal .
of Britain " och d en tysk e förfa ttaren Georg \V. F cuchtel

drar i sin bok ',',Gesc~Jich te des !--u fl k ricgs" följ ande sluts a t. s
Sonnt war an chesem Taa (llma j 1911 efter
1 detsam m a:
:'f~ta s.torangt;;pp~t mot London ) clie "ei~dgi.ilti ge;, Entsch ei;1 u n~ 111 d.~r .. ~;If;schlacl.lt um ~ngl and" ~md z ugleich fauch
die 'endgu l tlge. Entsche _1dung fur deu we1tere n \'erlau des
z1veiten \Vt;_It~{neges ge~allen:. J?eutsc hland hatte zwar dadurch \len h.neg n oc.h mcht .volhg verlo ren, konnte ihn abei·
nach di eser E ntschei du n g me mehr gewinn en".
fö r kriget till sjöss inneb ar införan det av 2·aclar en ont1.ä]vning i främst taktisk t h~1nseende. Innan atombo mbernr i
över Hiro shima och Nagasa ki fällts karakt erisera des radnr
av chefen för d en engelsk a "Home F lee t" med följan< te ord:
"Rad ar has brough t th e greates t revolut ion in n ava l tac tics
since th e change f rom sail to steam" . Den amerik anske vetenskap sm annen Vanne var Bush säger att "It m a rk s a tu rning poin t in the broad hi story of civiliz ation" och J . P .
Baxter uttryck e r sig på följand e sätt o m radar i sin bok
"Scien tis ts against tim e" : "It has proved th e most versati le
one area after
ins trum en t in moder n warfar e, r evoluti onizing
another ".
Radam s b e tyd else för ubåtsk riget, i all synner h et i siaget
om Atl anten , har vär d esatts på ett fler ta l olik a sätt. Amiral
O,'ö.nitz ut~.al ade ~ig härom fö r Hitl er den 14 m aj 1943 pi
folj an de sa tt (enhgt den engelsk a samma nställn ingen Fuehrer.Con feren ces on Naval Affairs ): "Yet we are at presen t
facmg th e grea test crisis in subma r ine warfar e, since th e
enemy, b y means of new loca tion d evices, for the f irst time
lll~kes ~ fightin g .imposs ibl e and is eausing us. heavy losses
e ra i sin av?;J-~ l s~Ibmarmes per month )" och sederm Howev
er th e
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Går man sedan över ti'll professor S. E. Morison å ted i 1
i hoans våren 1Y5.6 utgiv,l;a •. avslutande .de~ om tl{;~ ~l'
knget pa Atlanten fol.Jande: Shll less may Il be sai d 1~k
a ny one weapon or gaelget led to vietory in the A tlant~at
not. eu~~l ~he planmou~1ted microwaue r~dar (kursiver at le ;
arl1kelforfattaren) wh1ch the German frequentlv n mn a,
t h~ caus~ of their defe ~t. ASV 1 ) certainly contribtl.t ed, ase d~~~
Le1gh light, rocket, 11mproved depth charges, h ed ueh ll]
J_<'ido 2 ), and, perhaps most of all, old "I-Iuff-Duff" , l lle"' hi~1g1
frequency finder, pointer for the Fleet".
"' •
Det kansrke mest anmärkningsvärda i det ovan ci te ra 1
uttalandet är att "Huff-Duff" (High-Frequency D irccti'or e
Finder) särskilt framhålles, ett förhållande som i viss 11/ 1 .1
även frmnskymtar i Captain lVIacintyre's bok U-Bo at-Kil!~ :
Men Morisons tankegång återfinnes också hos K apilä n zt:·
See H. Giessler, som i boken "So war der Ubootkr icg" tidi~
gare uttalat sig på följande vis: "Der Aufbau ein cs gr 05, ..
räLtrnigen Peilnetzes dauerte seine Zeit. So lange h att~n dle
Uboote freie Jagd. Als aber das weitgespannte N e!z liher
dem Atlantic stand, dass sich um den Azoren n a ch Grönland und von dem. USA nach England erstreckte, m i t mndernslen Ernpfängern (automatisch und mit Sich t anzeige).
konnten nahezu alleFunksprliche der Uboote eingep c1 ll werden. Und das geschah auch. Damit hatten die Britten cinen
annäherend Standort, auf den sie die Luftwaffe einsetzten.
Anderseits konnten sie auch die Geleitzi.ige umlenkell . D ie~e
Talsachen waren die hauptsächilichen Gri.inde hir (l a'; all·
mälich e Y ersiegen der Erfolge".
Detta förbindelse-taktiska uttalande kan jämföra s med el!
par andra uttalanden av de tvska amiralerna Godt och Ass·
man. Konteramiral E. God( de första krig,s åren umirnl
Dönitz stabschef och efter 1.3.1943 Kommandieren d e Adnn·
ral der Uboote, säger i "Bilanz des zweiten \'Velt k riege:"
tydligen med huvudsakligen teknisk-taktiska synp u nk ter for
ögonen: " ... aber der technische Vorsprung der all iierten Hl
der Vermehrung der Flugzeuge wie in ihrer Ausri.1stu n;g rnll
Ortungsgeräten, die beide zusammen die Entscheldung
brachte~1, k~nnte nicht meh_r auffoeholt wer~er:", med~f1 d~;~
tyske lustaneforskaren amrral K. Assman 1 ,sm b ok Det 1
sch e Schicksalsj ah re" troligen kommer sanningen n ä finns
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=
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l) ASV
Air tro Surface Vessel, vanligen beteckning ,för de n
engelska flygburna 1,5 m radarn. Här nyttjad om all flygb u ren ra
2)

Fido

= Flygburen målsökande torped.

niil' ban framh~.~l e r: "E s ~st j e doch keinesweg so, dass diese'3
oeriit (radar) .,±u~·, den lVhsserfolg des Krieges verantwortlich
ztl Jll achen ~vare och fortsätter "Die beiclen Faktoren die
die En t scheHhn~g zu ungunsten des Ubootkrieges gebracht
!J!lben, wa~·en d1e _unqeheuren Anstrengungen, die die f einellicben Sch1ffswerften.) zu Ersatz der vedoren Tonnages auf
sich n ahmen, . und . dre Lufth~rrschaft im Atlantic, die d er
(regner von 19~2 ab en·ang. D1ese Entwicklung lag im Fri.ih jahr 1943 bere1ts klar zu Tage".

Oberoende av om :·adar var den avgörande faktorn i slaget
nr
Atlan ten eller e.J kan man emellertid fastställa att ~le t
0
1'31' de1: flygburna, p~ centimetervåglängd arbetand~ radarn
som tvmgade n:d ubat.en under vattnet; det var denna flygande rada~, n1~1:gf~lchgt snabbare än den fartygsburna och
t~ck v~re su~. hoJ? over vattenytan betydligt i vissa fall
t~ of~ l~Igt -- overlagsen den sistnämnda i räckvidd, som. möjhggJOI d~ a!t man l~unde avspar1a oerhörda vattenområden
under ~or~~llandevis. korta. tidrymder; det var denna radar ,
o~ n;, b:ldhkt tal~t, gJorde flygplanet seende under natt och
~.ahg sikt ~ch da.: ·me? förhindrade ubåtarna att ladda upp
sma b attener. Nar salunda ubåten ej längre under nätte' '
~!ler molntu.~~ga eller dimmiga dagar kunde förflytta sig
~att~nyta1~ for~orade.. ?~n enbart av detta skäl större delen
n~ sma. offen~IVa moJhgheter. Utan snorkel, med ett acku1
u.atmbatten
som blott medgav en kort aktionsradie und er
vattnet ~.ch u~_an möjlighet atL i någon större utsträ ckning
utan over~angande fara - kunna förflytta sig i marscl~-
a.ge blev ubaten deklass erad till ett rörligt torpedbatteri i
~~~~~eten av egen ~ller en närliggand ~ fientlig kus t. Man kan
d da kon~tatera alt det va r den flygburn a centim e terraä~~~ s~~ tvmga ~ e de hm~~lel s först ö r ande ub å tarn a a lt h elt
arbe a sitt op er ~tiVa upptra.?and e och som d esslikes, i samte med Asd1c
(Sonar ), ar huvudsaklig·
.
,, orsak
, c t1' l l cat t tlb ,,ot ten u t .. d
PP ra er 1 d en n ya gestalt, vi i dag se d en .
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Radar s f"or h 1stona.
'
·

tä~enna k an sägas omspänn a å r en 1R87 ti ll 193:3, om m an
fttlJkar d.en tysk e f ? sikern H ei nrich H e rtz ' upp h ickt a v den
0 lllhga

~

analogie n m ell an elek trom a gn etisk a vi'tgor och
'

'

'ro rde mnebara
.
..
. e en da st enba rt h a n dc!st onn agrc u t an äve n k r afl1.gt') Ök
1ck
at a ntal han garfartyg, k orve t ter och f r ega t t er.
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lj use l som u lgångsp unkt för radarn s historia . Hertz _a rb eta
m ed att praktis kt unelers öka Cle rk Maxwe lls teo n er. i se1e
111
tu r grun da de del s pao Arman d F'Jz eaus b es i a.. mman cl e av l.itts.
hasti gh eten d els på Michae l Farada ys och Joseph Hen .,. ,
1
upp läck ter p å del elektro magne tiska område t, och ha n k unit
~
därvid fasts lå att lj_us- o;h ..radiov ågo r endast ski_l j~- sig k\t~
varand ra genom olik:: vagl~ngd. Hcu~ konsta_ tcraoc a ven !)l a
a lt dc elektro magn etiska vagorn a, liksom lJu_set, !ned hJälp
av parabol i~k a speglar kunde koncen treras 1 kmpp en, oclt
alt dc r efl ek te rad es av fas ta för e m å l. Hertz a nvände sig fii l'sl
av e n våg lä ngd på 8 meter men övergic k senare lill (i;) Ctt J.
Emelle rti d var tid en ännu ej mogen fö r ett praktis k t ut m·ttjancl e av denna uppti:ic kt. D et b eh övdes ytterlig a r e fc n;ti o
å rs ve tenskap lig t arbete, inn an r a diov ågo rnas r eflekte rande
egensk aper kunde t agas i bruk för praktis kt t1 nd: mål
(Bi ld 1) .

Bild l .
Den reflekto r med v ilken Heinrich Hertz
å r 1886 konstate rade de elektrom agnet iska
vågorna s reflekter ande egen skaper. 1940
å rs reflekto rer voro praktisk t tagd iden·
tiskt lika med ovanstå ende.
(Ur BUcherr ei der Funkort ung l .

Betyd elsef ull a milstol par på d e nua väg voro följand e upptäckter.
Med h jälp av d e av engelsm annen " ' · Croo k cs år 1879 avsJöjad e_katodstr~larna kund e unde r förra århund radets
sista
decenm um holland a ren H. A. Lorent z teoreti skt förutsä ga
och engelsm ann en J. J. Thoms on praktis kt konsta tera förekomsten av elektro nen.
Den 12 decemb e r 1H01 lyckad es d en italiens ke fvsikcr n
och uppfin nare n G. lVIarconi att sända en trådlös sigi{al ft·i1n
poldhu i Cornw all till ::\"ewfounclland.
Under utnyttj ande av d en så kall a d e Ediso n effck ten, patenter ad av uppfin nar e n 1883, kons tr uer ad e engelsm an nen
J. A. Fl eming å r 190-1 d en första elektri ska ven til en, urty pen
för alla våra radiorö r.
Den 30 april samma år sökte den tyske ingen jören Christian Hillsme yer från Diissei dorf patent på en appara t "alt
medelst elektri ska vågor p åvisa met allfö remå l (skepp , tåg
eller liknand e) för en iakttag are". Då ·detta patent är drt
först a, som grunda r sig på princip en för radar, synes en kort
beskriv ning av H iilsmey ers m etod vara på sin plats (Bild 2).
)3ilden å fig 2 visar "einen mit dem Appara t verseh en en
Dampfe r, welche r ein fremdc s Schiff drahtlo s sichlet " i vilken sändar en b es tod av en indukti onsrull e, matad från etl
batteri. Crladd ningar na, alstran de odämp ade vågor, verkställdes med hjälp av d en förbätt rade ljusbåg e, so m danske n
Poulsen år 1903 föresla git. Allt var p lacerat i en slags "strålkasta re", som var riktbar . Mottag aren b es tod av en an tenn
med en kohär. En skärm placera d mellan sändar en och nwttagar en förhind rade direkt sirålni ng dem emella n. Hela anordning en var kardan skt upphän gd p å en mastlo pp och sändarens utstrå lande tratt-an tenn kunde manöv reras från brygg~~- De genere rad e vågorn a voro emelle rtid av
betydli gt
st.orre våglän gd ä n de, som sederm era kommo till använd nmg vid dc första radara pparat erna. Vid försök i Köln år
}~04 u ppnå ddes en räckvid d av 100 m , sederm era Jär vid
ornyad e för sök i Rotterd am ett resulta t av 1.000 m ha erhållits. Patent et synes icke h a intress erat d åtidens teknisk a
sakkun niga.
f" År 1907 k onstru er ade a m erikan aren L ee d e Forest det
d0 l'sta egentli ga radiorö ret med en tredje elektro d (galler ),
f~n kan ske viktiga ste uppfin ningen under d etta sekels fyra
Otsta d ecennie r.
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d as. Detta är mycket viktigt och dessutom måste strål-

nil ~3pet vara av enorm styrka, d v s de utsända impulserna
J;I1,1 ~e h a en effekt av några tusen k\V. Låtom oss förutsätta
5
I 11 ~ man sänder ut ett vågknippe som träffar ub å ten. V ad
nt. der ? Jo helt enkelt det att de utsända vågorna återkas-
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Bild 2.
Den tyske ingenjören Chr. Hlilsmeyers patent år 1904 på "Verfahren um
entfernte metallische Gegenstände mittelst elektrischer Wellen eine1:1
Besucher zu m elden". (Ur Blicherrei der Funkartun g).

Under kampen mot ubåtarna i det första världskrigc_t gav
den i USA boende serbiske fysikern Nikolaus Tesla en n astnn
exakt förutsägelse om den moderna radarns princip e r. J. e~
artikel i "The Electrical Experimenter", augusti 1917, sager
han följ ~n de:
.. . .
..
..
.
;
ed
"Det fmncs mo]hghet att hestamma laget av en ub ,lt 111 ·t
hjälp av elektromagneti~ka vå~or. ~m un(~er en m~ck et k-~~
del av en sekund ett kmppe vagstralar, val samlatte, u lsk
o
••
.. f rel{Vens oc·h Ol11 , 111311)
kas fran
en sandare
mecl. myc l{el' l1og
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'l ten .
sedan uppfångar de f ran 1 rag av aran d e f...orcma01 ( u }J ':
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reflekterade strålarna kan man göra dem synliga på en f]l_ _
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rescerande skarm ombon pa ett ar yg, van ran c e , · 1811
.
des, eller ock på ett annat f ar_t~g. D1 ao f l etta
sa.. tt os k ~I }] c 11bÖl'
kunna bestämma ub å t ens pos1hon. Ultrakort vaglan g d

han av fö remålet utan att detta vet något härom och sedan
l.9 ~1 man medelst en lämplig apparat låta på en fluoresce~ande skärm transformera de för vårt öga osynliga strålarna
: -~ 1 en synlig bild. Likaså kan man ordna så att fartyget, som
\sänder vågorna, mottager deras eko under de bestämfia
ll
]l
d o •• d .
. o o ,
ti dsinterva er, . a sa?. m~g eJ pagar .
.
..
.
Teslas profehska forutsagel se kan verkligen sagas ha hll
fullo slagit in.
Under första världskriget sökte i E ngland den meterolo6iska byrån att med hjälp av radiostrålar undersöka atmosfä ren för att kunna varna flygarna fö;' stormar. Till detta
arbete kall ades engelsmannen vVatson- \V att redan år 1915
och u tnämndes 1920 till chef för ett särskilt laboratorium
härför. Vid de försök som utfördes i detta sammanhang kom
katodstrå ler öret att utnyttjas i stor omfattning.
År 1922 påpekade Marconi möjligheten av att medelst reflekterade radiovågor bestämma ett föremåls läge. Hösten
sa mma år meddelade amerikanarna Hoyt Taylor och Young
i en konfidentiell rapport till US Nava l Research L"lboratory (NRL) , att de under försök med radiovågor om 5 m :s
våglängd kunnat konstatera en fasförskjutning (interferens)
mellan direkt utsända och från en ångare på Potmnac re··
f!ekter ade vågor. De framkastade att on1 man placerade dyllka strålutsändande jagare på en linje med ett visst avstånd
l~le_Ilan dem skulle ett fientligt fartyg ej kunna p~<sscra denna
hn]e osedd, oberoende om det rådde mörker eller dimma.
År 192t skapade Zacek den första som svängningsgeneral~r brukbar a magnetronen (magnetfältrör) enligt dc prinCiper som år 1921 angivits av am erikanaren A. V Hall och
tysken Habann.
~
.
Mell an december 1921 och februari 1925 mätte engels männen Apple ton och Barnet jonosfärens höjd medelst lrekvens1~10duleringsmetoden, varvid våglängder om 300-500 m anka\ldes. Härvid uppnådde dc det efter den förstnämnde uppa la de Appletonskiktet.
B~ågra m å nader senare samma ~u· utförde amerikanarna
f"l'e it och T uvc f örbättrade likn a nde mätförsök , varvid fö~'
orsta gången en sändare togs i bruk, som a rb e tad e med im-
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oc.b utv.eckl!n gen fram till och m ed 193\.J b ö_r skä rsl~å d m: m
pulser. Efter att förgäves h a försökt med en vhgli\n ud .
speld1 ve o eltagand e lands synpunkt . D e lande r fran v1lk a
600 m övergingo de föPst till 71 m senare till 41 m o ~h '''
erJörcligga o~h som så}.~mda konuna a_tt bli beh a n d:;~pgi.~t
höllo med dessa våglängd er goda resultat, tre m ed f ö ?.;·
o fyskland , I·~ngland , l.J~A och F ranknk e sam t, helt
r
a
Jade
na(\sl.
Irnpulslii
.
,nämnda och sju med sistnämn da våglängd
,:t)igt, Japan och It a lien .
var 1/ 1.000 sekund och impulsfr ekvensen 600 puls er;se k~n e ,,
Refl ekter a de vågor tillkänna gå vo, att Keneily-Heavis id e skit~'·
'l-~~
tet låg ..p •å c:a 100 km:s och Appleton skikt et p å om k rin "'a <:Ju
r ysk/and.
'
km :s hoJ d.
I början av å r 1933 igångsatt e Dr K i.ihnh old vid m arinen s
Under år 1925 kunde Technich es Physikali sch es I nstj 1,11
förbindels ea vd elning i Ki el försök m ed en a v finna Pintsch
vid unive rsitetet i Jena uppnå en effekt av 100 \Y pä ~'1
konstruera d sändare i avsikt alt söka uppfå nga r eflekter ade
'
vå glängd som 16 cm. nå en räckvidd av några m ete r.
gnetiska vå gor och undersök a om avstå nd och riktelektroma
Fnmsmä nnen Gutton och Pierret lyckades å r 1D27 vi d unimål härigeno m skull e kunna er h å llas. Apparate n
ett
till
ning
och
versitetet i Nantcs med separat sändare och mott agare
arb etad e med en våglängd a v 13,5 cm, hade en effekt av 100
med parabolis ka reflektor er som antenuce på en sa k 01.1
och dess mottagar eantenn var placerad i den pan:milliwatt
yåghingd som 1t: cm nå en räckvidd av några m e le1.
fokus . P å grund av den ringa effekten erspegelns
a
bolisk_
och
Redan år 1928 kunde de japanska forskarn a Ud a, Yagi
hölls m ga ekon, men i mars år e t därp å lyckad es man me d
Obka obehindr at använd a magnetro ner vid sina för sök. \"agj
en ny apparat, ulförd av firma GEMA och försedd me d
gjorde för övrigt sitt namn känt genom en specia bm ten; 1,
cm :s våglängd
o magnetro nrör erhålla resultat med 50
Philips
som gav ett starkt koncentr er a t strålknip pe.
rä ckvidden e j
ehuru
,
ton)
(13.000
mot m alfartyge t I-lessen ,
Sommare n 1930 konstater ade Taylor och Young vi d ~RL
parat föreintschap
P
d
förbättra
en
Mecl
m.
100
än
större
blev
att det förel å g möjlighe ter att upptäcka flygplan ge no m all
8m 'kunde
av
höjd
en
från
man
varvid
maj
i
försök
nya
togs
s
mäta den frekvens, som. framkall ades genom interferen
a-.•
avstånd
ett
å
p
ton)
(500
upptäcka försöksfa rtyget Grille
mellan direkta och reflekter ade vågor fr å n ett flyg pl a n (inmed
man
där
ken
Pelzerha
till
förlades
prov
2.100 m. Senare
terferens metoden) . Rapporte n var hemlig.
en 11)~ GElVIA-al~parat (50 cm, 50 \V) från en' höjd av 12 m
Året därpå, 19~H, meddelad e ett par av det eHgel sk·1 tele·
lokalisera de Gnlle på 11,5 km och ett flygplan på 700 m.
v erke ts ingnjörer i en hemlig rapport, att interferc nsfeno·
Samtliga dessa försök utfördes med tonmodu lerino (fremen uppstått i deras mottagar e, när flygplan passe r ad e in·
kvensförä ndringsm etoden) och förutom i det första o fallet
om -l engelska mils avstånd från deras korlvågs m ottagarc,
de
reflektera
på
erodde
b
llle~ sä ndare och mottagar e sklld a fr å n varandra . I februar i
och de framhöll o , alt interfere nsen
.
övergick man till impulssä ndning m ed ett katodstrå lc.
1~3~
n
vå gor fr å n flygplane
t·or som indikator i mottagar en. Med en förbättra d elvlik
I mars 1933 publicera des en fullständ ig och icke heml1~
rapport om erfarenh eter vid sändning av nk-sign al er 111?1 l.l pparat och ändrad ant ennanord ning erhölls en räck~id d
fpl. Den förekom i "Proceed ings of the Institute of Racho av 20 km.
Engineer s", vol 21 nr 3, och var författad av Carl E nglund,
J sep temb er 1933 ansågs följande resultat säkra : från en
Arthur B. Crawford och vVilliam \V. Mumford hos Bell Tele· P?Jd av 12 m kunde ett fartyg av storleken 500 ton inmätas
p hon e Laborato ries och bar titeln: "Som e results of a st udY ~la ett avstå nd av 11,5 km m ed en mätnogg rannhet i längd
of ultra-sho rt-wave transmiss ions phenome na". I artik eln pHh~s 1_~0-1 50. __m .?ch i sida av 0,1 grad. Med anlednin g här'av
visades de variation er i de mottagna signalern a, so m upP·
r lots att forsoken skulle fortsätta dels med Pintschsä ndastod, när ett flygplan passerad e i närheten av uk-sä n d a ren~
en, dels att en apparat med något större våglängd än 50
mo tt agaren. Denna artikel torde åtminsto ne vad b eLräffnJ ~~11 skulle konstr.~teras, v~rvi?. do~k en triod ~k~tll'e ersätta
den vidare rutvecklin gen i Frankrik e ha varit av stö r sta ]Je·
den S1stnamn da arbetade otlllfreds stäl1 agn etronen, ena r
tydelse.
t~nde, dels skull e en impulssä ndare för en v:'\ glängd om ~
111 ed hög effekt utvecklas .
Den fortsatta och speciellt från mil i tärt h å ll underst ? dd~;
numera och i viss mån även tidigare hemliga, fors klll ngc·
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. År Hl36 logs den första Freyaap paraten !(våglän gd 2
r och k u Il\ )
t bruk. Den var försedd med vridbar reflekto
rä<:k,~~~e
vilken
,
avstånd
km
28
på
flygplan
ett
ra
lokalise
s enare uneler året ökades till 60 km med hjälp av hät\C.rl
rör och stcgr:?d loppeffe kt. San~ tidigt hade er~. fa r~~ g~ sä~1~
dare byggts, 80 cm See takt", vrlken gav en rackvHl d l\'
f artygsm ål av 10- 12 km med en pejlnog grannhe t av 'o'~~
wad~r. A v he~1_1li~a medel utanord nades nu 320.000 r ik '11l ~rl~
'
tor fortsatt a forsok.
I septemb er 1937 förs ågs föTSöks fartyget Strahl m ed M
s~nda~:c, en n~ot fartygsm ål o~h en mot luftmåL Med d e 1~
forstnam ncia fangade s fartyg p a 1,1 km, med den sen are fly n_
· tl
J)lan på -10- 60 km.
Då dessa resultat ansågs tillfreds ställand e och t ro dd e~
kunna förbättr as avstod man tills vidare från försö k en rned
Pin lschsän daren (13,5 cm), i all synnerh et som m a n a ns åa
sig dels ha konstat erat förekom sten av speglan de r efl e\:ione?vicl denna vågläng d, dels funnit apparat en instabil sa mt slutligen p å grund av knapph et i anslagn a medel. Dett a mstäJlande av de praktisk a försöke n p å decimet erv å glä n gd k olll
att medföra konsekv enser av tragisk art för tyskarn a under
senare delen av kriget, då de överras kades av för ekom sten
av centime terradar på den allierad e sidan. Detta så mycket
mer som den tyske professo rn Esau hade fortsatt si n a ,~e t e n
skapliga laborato rieförsö k m ed att alstra och u n dnsöka
,ultrako rta v åglängel er och till och m ed p å först a in tern ationella kortvåg skonfer ensen i \ Vien 1938 i egensk ap av le dare
för universi tetets i J ena teknisk- fysikali ska institut infö r medlermuar fr å n 30 ·s tate r had e lmimat beskriv a en m etod fö r
alstrand e av vågor om 4,1 mm , samt påföljan d e åe me d en
sp ecialkon struer a d magnet ron äv en lyckats fram ställa dylik a p å 2 nun.
D e praktisk a svå righ e terna a tt konstru era dy lik a magnetronrör h a de em ellertid visat sig v ara av .s ådan ar t a tt blolt
tv å av e tt dussin finmeka niker v oro i stå nd a tt till verk a dylil~ a och a tt man kund e r äkn a m ed a tt tjugo magne troner
nusslyck ad es, inn a n den tju goförs ta b lev a nv ä ndb ar. Ch·eckJingen av m agn e tron en f ick d ä rfö r ä v en falla eft er denn n
tidpunk t.
\'id en krigsöv ning julen 1937 a nv~i nd cs fö r f ö rst a ga ngen
en Freya-a pp a rat och i juli 1938 n å ddes vi d en uppvis n,i fl g
inför militär a m y ndigh e ter m ed en fö r bättrad uppl a~a H''
denn a luftsp anin gsr a d a r (1 ,5 m , 15 k \V ) e n räck vidd nv

gO

]Oll

mot .. en Ju 5~. F~reg å ende år hade hos f,irma Loren z

gpp a r at~.r fo.~· lv- art~ller::~et beställts , vilka leverera des 1938--

ng ooh Slslnam nda ar hck Telefun ken modella pparate n fö r

~jJl sede rmera s~ be.römd a 'Vtirzbu rgradar (5u cm) klar,
,·ilk e i~- .ga~ lv-ar~Ill~net nogg~anna värden i distans, bäring
]1 hoJd aven pa 2o km avs tand. Av denna apparat beshUl00
des om edelbar t 5.000 exempla r, av vilka de första kunci e
tagas i bruk i juli 19-1-0.
Unel er 1938 hade tre apparat er "Seetak t" (80 cm) installe rats på respekti ve ficksl agskepp et Gr af Spee, kryssar e n
Königsber g och den gamla torpedb åten T 110 (ex G 10).
Result aten fr å n de b å da större fartygen voro till:Lred sställande i~r ~ga . om. avs~å 1:dsn_1ätning, men m indre god noggran nhet. I si?nktn; mg tr~l at ~.J, att de kunde utnyttja s för fartygsartill ene ts elclledm ng. f llO :s radar gav blot t en räckvid d
av 8 k m. Under l D39 nåddes emellert icl med Graf Spe.es radar m ot Hessen_ en räckvid d av 30 km. På grund av appara t e rn.~s stor_~ v1k_t oc~ skrymm ande a ntenner a vsågs de endast for anvandn mg a slagskep p och krvssare . Två mindr e
förs öksappa rater hade emeller tid konst;u erats och arbete [
förber etts för deras inbygga ncle på två ub å tar, U 3\J oc,h U .J"i
(typ IX, 1032 ton), men då det icke fanns plats för båctc
rad ar och aktiv hvdrofo n på ubåtarn a valde ch efen för ubåts-avd eln.!n~cn av förklarl iga skäl den sistnäm nda apparat uren. Hangen om avstod man dock från de prak tiska rön, som
~unn a t erhå llas ifråga om radars användb arhet pä ub ~1 t och
aven ett förs lag att förs e ub å tsnybyg gena med trycki'as ta an-tenngeno mföring ar för eventue lla senare radarins tallerin gar
avslogs, ett förhålla nde som sederme ra kom att förors;k n
beklaglig a försenin gar då ubåtarn a tvungos att utrustas med
rad arvarna r e och senare även med s ändare.
cT~l ~foniförsök med ultrakor ta vågor p å 3 cm hade under
193; agt rum med lyckat resultat p å avstånd över 60 km
\~rv id konstate rats a tt vågorna s utbredn ing ej stördes
·
'
crmm a eller r egn.

a,;

FöVici l~rigsu~brott~t var ställnin gen följand e :
r luftspam ng drspone rades av marinen fem Fre yaapparater, utplace rad e på Borkum Norden ev \\'ancre rooge Hel~ol~ncl och Sylt samt två rörliga för v'ä'stgrän~e n. I början
v ar HJ40 hade antalet snabbt växt till c:a 1000.
Lv-artil leriet i land dispone rade omkring 300 Lor c nzappatater.
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. För örlogs!a r!ygen f~nns 80 cm Sce takt_klar a ~ t serie n,:· .
~1gt _bygg as 11~ 1 de slorrc fartyg?~· och ave_t~. 1:a de se n:'sfarchgstallda Jagarna. Endast Graf Sp ee och h.o m~sb crf.\ h U~t
e mell~rtid dylika inmon~erade och förtro_enclet för <~e n 1~~,'0.
matenel en var hos mannens p e rsonal YHl d e nn a lHl] llln·1_a
't
inte alltför hög.

h'nyloncl.
Flygplanens snabba utveckling och luftflotlorn ns all tn 1ct·
öka de. a~1fallskraft och storlek <;nnkring 193_~ -t alet, upl)fatt.adcs 1 l:.ngland so_m ettyres:-'mtl\:t ~1o t mot o!andet. Se tt 11 1'
flygsynpu nkt var Storbntanmen eJ langre en 1solerad ii, och
denna känsla av oro förstärktes i samband med Tyskl a n<] ~
sna bba upprustning .i luften. Därför tillsattes i okto b er 1\J:;\
den s k Tizard-kommitten, i vilken bl a professor P. M. s.
Blackett (sedermera 1948 års nohelpristagare i fysik ) in gicK
och vars uppgift var att söka finna motmedel mot den na m~
fara och även undersöka om. högfrekvensforskningen k uncle
utnyttjas för militärt bruk. I januari 1935 r{\.dfr ågades r a diospecialisten \Vatson-\Vatt, som. inom loppet av 1-! clagar ell er
den 28 januari 1935 framlade sina synpunkter och fö rslag
för kommitten. Ett första försök kunde redan den 26 fe bntari samma år utföras av Telecommunications Research E stablishment (TRE) då från radiostationen i Daventry rik tade
radiovågor medelst impulsmetoden utsändes mot anfl ~·g andc
flygplan och gåvo ekon på avstånd upp till 16 km. I mars
föreslog kommitten försök i större skala och 10.000 p u n d utanordnades härför. Ett försökslaboratorium hyggeles i Orfordness den 13/5 och sedan kommo resultaten slag i slag.
I juni hade räckvidden ökats till ..t5 km och i juli k uncle
man fotografera radarindikatorn vid ett tillfälle, då t re flygplan kunde observeras på densamma på ett avstäncl av 53
km. I augusti verkställdes systematiska mätningar fr a n ~ tt
2) meter högt torn mot flygplan som på 2.000 meter s höJd
passerade på 60-- 80 km avstånd. Man använde sig av i!llpulssändare med en impulslängd av 10 mikrosekunZl er (milliondelssekunder) och en effekt av 100 k\V. Den an vända
våglängden låg ursprungligen på 50 m, men av skild a sk~l
gick man först necl till 26 m för att slutligen stann a v1d
10- 12 m. I november lyckades man konstruera en mott ag are,
wm gav tillfredsställande resultat i såväl riktnino so m av·
stånd. I d ece mber beslöts att en k e dja av luftspani'ngss tatio·
ner invid kusten skulle uppföras för att skyelda Th e!llse W

Bild 3.
Typiska m aster för en CH- (Oha in Home) station, arbetande på 10- 13
m. Då antenn erna voro fas t a k u nde ej riktning men väl avstånd erhållas
till fien tliga flygplan. (Ur Science at War).

o~nråd e t:. Detta år ~?reslog \Vatson-\V att, att radaranlägg-

nmgar fo r fly~·p l an aven skulle tagas upp till behandling.
I mar s 1\:}36 kunde m.an från ett c:a 70 m högt torn I)å
·
den nya f'··orso··1{SStatwnen
i Bawdsey lokalisera ett flygplan
n~e d en fl yghöjd av 450 m på ett avstånd av 120 km. RiktIlmge~ erhöll s först med hjälp av en goniometer, senare
~:et·g~ck manatil ~ l~alods t rål~indik~_tm:. för att sluta 1~1_ed PPI.
fl. de 1 d e tt~ a~ ~-gangsattes ~ven forsok med att skilJa egna
d) gplan fran frammande sadana. Härvid skapades den seee~l11era så kända sekundärradarn IFF (Identification Fri-nn,. or Foe), som baserade sig därpå, att den av luftsr) ao
.. l
t'
ngsst
• a JOnen utsanc a vagen, när den nådde flvgr)lanet utlo'"
• ' en svars1'
1·
f·
b
1··
I
ste
en c ar e mt Ig 1ten sändare (transponder)
l[g
angav att
indikator
f!yllal som på luftspm?in~sstationens
Rat~lan et var eg_et. På nHhkatorn förekom sålunda två tag' den ena angl\•ancle avstånd och den åt motsatt håll rik-
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tade angav, att det Yar eget plan. Förekom endast e n l·
ansågso flygP_~anet som fi~.nt l~.~t och o beskö t~. I_ se p te 111 bgg
detta ar anvandes radar for forst a gangen v1d fJygövnit1 er
1
oeh i maj 1937 kunde markstat ion en i Bawdse y- (den fö 1~:1 t'
.i... kedj an) - deltaga i .. flygets s~ri~:övningar. o ~nder 1 93~
f~re:log \Vatson-v Vatt aven att ~orsok S!{ulle paoö rjns 111 ~
vaglangel er und er en meter (decunete rvagor) m en, nt t 111 e,j
ej skull. ~ f.?rl~~1tta fo t·sk ni~.~en n ed på centimelcrYaglä t~t
derna, forran apparate rna for metervag or voro ute xpri n 1 e~
terad e och kla r a. En hel del engelska fysiker in bjö d.· e111 ,:;"·
le rtid r eda n nu at t deltaga i laborator iearb etet.
Cnder 1937 bYggdes d e tidigar e besl utade fem ku ~t r acta{l'
stationer na, nummer tv å blev klar i Dover i j u Ii och i nt:1
gusti nummer tre nära Sou th end. Samtid igt beslöi:s et t vtte1•
ligarc utbygg a nd e av kustkedj an med 20 stationer . Dr· !~a li n.
des CH (Ch a in Home) och arbetacle me cl en våglån gd av
10~ 12 m. (Bild 3).
En radarapp arat ·monterad i e t t flygplan provflögs i lllaJ\
detta år. Efte r denna modell skapades ~edermera h 1 oli!;.1
typer, Al (Air intercept ion) för nattjak tp lan och AS\. (A.i;·
to Surface Vessel) fö r marinens span ings- och st r iJ sp lan.
Medels t den sistnämn da , ASY, kunfle i a ugusti ett f at tvg pi1
7.000 ton upptäc.ka s på ett avs tåncl av 7 km. Använd v n ~ !än ~d
var 2-3 m.
Förslag till luftvärn sradar framlade s också , viik el nr 1!!3!!
resultera de j att a nl äggninga r med en räckvidd a v 16 km
seriemäs sigt kunde färdigstä llas. Dc had e en mälno!-(gr ann·
J1et av 25 varels och ;voro d e enda som stodo till bu d s under
slaget om· Storbrita nnien 1940--41.
. En upptäckt , som sedermer a kmn att få anycket st or be·
tydelse, gjordes även under år 1937. Un der en för si'1ksflyg·
ning med en apparat typ ASV konstater ades att viss t slag. al
markigen känning kunde erhållas med denna. Man fa nn na!ll·
ligen, att floder och vattendra g lätt kund e urski lj as m ot l.a nct·
skapet som svar ta konturer , enär en lugn vattenyt a e) re:
flekterad e strålarna till flygplane t. Detta förhållan d e ledd~
·:
seden:1er a f.ram .~ill bombsikt et H2S med ~n .. v~gHi1;gd , ~·~e
1
cm, v1lket s1 lde flck en eno rm. betydelse saval 1 ub a!sld "'
som vid industrib ombning .
31
Fö>r att dölja si na för-sök , som strängt hemlighö l los, . ;:
vände sig engelsmä nnen i missleda nde syfte av bet e ck n J1;~,1 1
en RDF (Radio-D i r ection-Fi ndcr), som nä rm ast tydde 1e
radiopejl . Ordet radar var ännu ej i bruk. I Tyskla nd ]1nl
ov

..._

'--

..__

för att använda ordet "reflck-

förbud utfärdats
i·
i sam b an d me(l rac wmaterie l. Det är även rätt intres-

! tidigt

s·t!l "
·~011

!~ ot att km~st~t.era , ~tt \Vats~~1-\Vatt med maka~~- 1937 gJor-

de ens.~mesteuesa till Nord- lyskland , huvudsak tigen för aU
nd ersoka om tyskarna monterat upp likartade radarsta:'. 011.s master, som de själva höllo på med, och då han inga
f:tnll l~tmd e ha~> lugnac~ ~tervä1~~la hem. Under flotlb esöl2 i
Kiel ~I d oolymp~aden 19u6 fann aven en tysk ra<farspe cialist
det forvan amva~·t, at.t den engelska kryssaren Neptunc saknade den brukliga G-~~?cters avstånds mätaren på bryggan .
j-[an framka ~ta ~le en formodan , att engelsmä nnen hade Hl·
fört radar pa sma fartyg, m en den tyske amiral till vilken
ha n framförd e sina misstank ar, förklarad e tvärs~h{ert att så
ej kund e var a fallet. Men det lär sedermer a ha bekr~ifta ts,
att denn a kryssare hade en försöksra dar ombord ehuru troligen ant_ennen nedmont erats före besöket. Trots ~tt tyskarna
trodde sig ensanuna om utnyttjan det av radar utsände de i
spa.ni,!lg~:uppdrag den 8 au~nsti 1939 luftskepp et "Graf ZeppeLin , forsedd med avlyssnm gsappara ter för vå glängd er från
2 till 10 HL Luftskep pet följde den engelska Lkusten strax
u.tanför o tr emil~gräns~n på 1.8~0 meters höj d men lyckades
CJ up pfang~. nagra oSignaler, VIlket helt enkelt berodde på,
att_ engels!11~~:nen sa sna d luftskepp et inrappor terats omedelbart pah] od radartyst nad. De nära 100 m nöga radarmaster na had e visserlige n observera ts, men dem Lhänförde
ma~. till rund radi o eller sj Ö'r-äddningstj änstcn .
Nar sedermer a tysk~rna vid evakueri ngen av Dunquer ke
f~mno en av engelsma nnen kvarlämn ad markrad arstation
ft.ngo de nästm~ en ohock, ehuru materiele n ej bjöd dem p å
l~agra n ya tekms!ca eller fysikalis ka överrask ningar. Då flyg\apnet oeh marmen nu Insatte regelbun den avlyssnin cr av
den enge lska radiotraf iken i luften kommo dc omedelb art
~~~.de.~~·un d m~.l ~~Hl de ; ngelska m~rksta~!.onernas höga masIn· lJ ~na ?e for andamal och _upptack te forutom dessa på l Q,
·8 vagl angel arbe tand e stabaner ytterligar e nära tjucro så1
När
:t~~~ m.~d .vå~lät~·g.<;Ier v,~rierand ~. ~~1~llan 3- 5 metet~
fi x da:efter Goun~s Luft~vaffe msattes mot England
b~~ det genom stora forluster 1 flygplan praktiskt lära känna
Jd else!1 av ~enna r~darkedja.
Vå ::.d er ar 1931 hade aven laborator ieförsök påbörjats med
gi gangeler om 22 cm och 17 cm, medan proven ännu påt~oo m ed Al och ASY.
med ASV upptäcka slagskel){)Ct
Ii aren 1938 kunde lman
o ett Anson-:f lygplan
Ood pao 1ur lzm, oc.11 <ao senare samma ar
L

c
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tillhörande hangarfa rtyget Cour~geou~ ..med radar }Yck ad e
lokalisera och inrapportera en stolTe S]ostyrka, besta en de s
slagskeppet. Ne.~son , ha~1garfartyget. Courageous och tv[t k r·J~~
.s are med tillhorande J agarbevaknmg samt dessnotom k und
urskilj a var j e enstaka flygplan, som startade fra n h anan .Q
fartyget, ansågs denna radar f ullt användbar. I aug usti l~c;
även luftvarn~ngsradar gen;m1 ~d 1~iralty ..sign al Es tablisb:
ment (ASE) mstallerats pa tva mmdre orlogsfar lyg, V<h
längd 1,5 m, toppeffekt 1 kW. Samtidigt pågingo lyck actQ
försök i Bawdsey med störsändare. De resu lterade hl a i att
kustradarstationern a utrust a d es så, att de kunde arb et a lllen
fyra olika våglängder och alltså skifta våglängd vid insatt
fien tlig radarstörning.
När i september 1938 den engelske premiärministern
Chamberlains flygplan startade för det sedermera sa om.
diskuterade besöket i Miinchen f öljdes flygp l anet h ela vägen
av de fem numera färdigställda kustradarrs tation erna vid
Themsen.
Vid årets slut hade England sammanlagt invester at omkring 30 mill kronor för radarmateriel och försök.
U~der 1939 utbyggdes den engelska luftbevakningske djan
ytterligare med stationer från Portsmouth i söder till Scapa
Flow i norr. De hade en räckvidd av 100- 150 km m ot flygplan på 4.500 meters höjd. Långfredagen detta år när .Mussolini invaderade Albanien, började den engelska ke dJa n bestående av ungefär tj ug:o hemstationer jämt e ett p ar utomlands, i Malta och Aden, en oavbruten luf tspaning som varade ända till krigets slut.
Det visade sig härvid, att CH-stationerna voro rel ativt
okänsliga mot lågflygande plan (under 150 m) och f ar tygsAnåL varför de kompletterades med nya stationer m ed ro tPrande antennsystem, arbetande på en våglängd av 1,5 m e t~:··
Dessa stationer kallades CHL (Chaine Home Low) o ch nar
det senare under krigets gång visade sig att de ick e k unde
upptäcka flygplan som flögo omedelbart över va tt en.ytun;
s k "wavehopper", kompletterades de i sin tur n1ed st al wne
med en v ågl~ngd av ..10 cm, benämnda_ CHVL (Chaine H on,\~
Very Low) , Ibland aven CHEL (Cham Home Extr a Lo"
För det la ndbaserade lv-artilleriet företogs prov m ed rör:
liga, målfölj ande och krevadmätande radarstation er, sol11. ~:.
b~tade med större precision än den tidigare använda op l151' a
materielen.

4:85

[Jncler slutet av år 1939 hade Admiralty Sign al Establishnt k onstruerat en artilleriradar med en våglängd om 50
11
1 e En exprimentapparat insattes efter besvärliga förarb eten
Clt ett far tyg och gav anmärl~ningsvärt goda resul_tat i det ecn
~"ckvidd av 30.000 yards naddes mot en konvoJ. Prov p a 1~11go också ombord på ett par större fartyg med en luftgJaningsrad ar. Till s ist hade hösten 1939 under professor
lliiphants. led.~1i~g vi~. m:iversoitc.te.t i Birmingham studier o~.h
]aboratonemassiga forsol~ paboq ats ..med magnetroner fo r
att alstra mycket korta vagor med hog toppeffekt
~är kriget bröt ut had e England av hemliga medel utgiv it
10 mill pund (c:a 150 mill kronor) för radarforskning och
radarmaterieL För luftbevakning och luftskydel för hemlandet fun nas enligt Churchill sedan i juli 1939 tjugo ra d arkuststationer typ CH (fasta antenner, våglängd 10 m). I slute t av september had e dessa kompletterats med ett antal CHL
(roteran de antenner, våglängd 1,5 m). Markradarstationer
för sidriktning och avståndsmätning för luftvärnet voro klara
och had e en !räckvidd av 16 km med en 11nätnoggrannhet av
25 yards. Mätapparater för höjdvinkeln saknades em ellertid .
För örl ogsfartyg voro yt- och luftspaningsradarstationer
under utprovning såväl för ubåtsjaktfartyg som för slagskepp
och kryssare. Två dylika anläggningar voro utplacerade på
slagskepp et Rodney och kryssaren Sheffield (våglängd 7 m).
En ar tilleriradar med 50 cm våglängel för örlogsfartyg var
under konstruktion. Ett försöksexemplar , föregångare till typ
"284", blev klar vid slutet av 1939.
För flygplan funnos utexprimenteracle dels radar för nattjakt (Al ), dels för flygspaning mot far tyg ASV (1,5 m).
USA.

År 1931 fick Naval Research Laboratory (NRL), efter TayJo.r och Youngs p å pekande om interferensfenomen vi d reflektion av radiovågor från flygplan, order att und ersöka ,
h~ruvi da elektromagnetiska vågor skulle kunn a an vänd n s
for lokalis ering av flygplan och fartyg.
..I m ars 193-1 började uneler ledning av P . M. Page den
~orsta impulsstyrda sändaren att byggas för en ':äglängd av
.tnet er och i d ecember kunde med densamma flygplan re ~~strer as p å korta a;stånd,:. F?r utför an d e av ytterligare förlok ut anorreluad es ar 193;:> hll NRL ett anslag av 100.000
\ollar
d
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OF?J.iande år utprov~des en ny inipulsradar fö~_10, 5 llle ie .
vag1angd, toppeffekt 1 k\V och med denna erholls en rii ,1s
vidd av 40 km mot flygplan. Samtidigt konstruer ade ),!~\
dels en luftspaningsradar för 1,5 meter, som. inmo n terad t
på jagaren Leary den 3 april 1937, dels. en frekven smo clll]es
rad radar på 10 metersbandet Detta år verkställ d e Al'l eSignal Corp s Laboratory prov med en radar för riktni na ny
strålkastare, arbetande på 2,7 meter. Den blev för eg u n~a~"
till elen se1~are så lyc~cad~ SCH 268-radarn. En luftvä msr~d~~
blev klar J.938 och forhattrade apparater av denn a ty p bp_
ställdes efter verkställda prov samma år. De lever era de~ · .
n1.aj 19-!0 och voro i tjänst vid anfallet mot Pearl H n rbo~·:
december 1941.
c~ecember 1938 im!1.onter~dc~ å kry~saren Ne'v Yo rk en
forbaltrad modell (CXAM, vaglangel 1,~ meter) av den h-p
som Leary tidigare erhållit. Samtidigt utprovades en nnnan
typ (XAF, våglängd 4 meter) på kryssaren Texas i ja nuari
1939. Resultaten med N e w Yorks radar voro .s ä goda, alt
ytterligare sex exemplar beställdes, vilka vid slutei. av 19 l0
hade inmonterats å slagskeppet California, "hang arfar tyget
Yorktown och kryssarna Chester, Chikago, Northampton och
Pensacola.

.J

Frankrike.
År 1934 företogs på flygp l atsen Le Bourget försök m ot flygplan, inspirerade av den artikel, som under 1933 pub licerats
av de tidigare nämnda ingenjörerna vid Bell Telep h one taboratories. En sändare och en mottagare med ett inb ördes
avstånd av 5 km kunde härvid medelst fr ekvensmoduleringsmetoden registrera ett flygplan, som passerade på en höjd
av 5.000 m.
Hösten samma år igångsatte Societee Francaise R a di oelec·
tric (SFR), efter tidigare lyckade laboratorieförsök med
magnetroner, radarförsök mot fartygsmål, varvid appara[er
med våglängder på 80 cm och Hi cm utnyttjades enl,i gl in ter·
ferensmetoden. I april påföljande år fortsattes försöke n_ll1~(:
de ovan nämnda apparaterna från ångaren Oregon. 1-I a rv~<
kunde m edelst 16 cm radarn, där avståndet mell an motta,
gare och sändare uppgick till 3---4m, kustlinjen ursk ilj as P~
9- 10 km och mindre fartyg upptäckas på 5 km.
Nya försök verkställdes ombord på passagerarc:'l ngn re;;
Normandie samma höst. I samband härmed bevilj ~1d es c
ans lag på 80.000 francs för fortsatta prov .
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Under 1936 och 1937 påginga ytterligare förs ök från Norfl ndie och ångaren Yillc d'Ys, fortfarande på en våglängfl
Jll; 16 cm. Både armen och marinen upprätt ade dessulon~ i
.. 1·ll1Jer
· " f" ramför vildir9 ' rsökssyfl e " e l e lZ tromagne t"lS lCa sparr
~re fr ontlinjer och baser.
g' sFR kunde år 1938 med hjälp av dc från Normandieföröken erhålln a erfarenheterna framställa den första impuls:tyrda radarapparaten i världen på decimetervåglängd. D en
bestod av ~~1. magnct:on~ändare med en våglängd av 16 cm,
en impulslangel av 6 nukrosekunder och en toppeffekt av
10 vV samt en superheterodynmottagare med ett katodstrålcrör som indikator. Med denna nåddes en räckvidd av 8 km
]11 0t lastångare och 3 km mot fiskefartyg.
Svagheten hos
appar aten låg i den låga effekten.
Un der 1939 inbjöds franska specialister att studera brittisk
radarmateriel, vilket bidrog till, att fransmännen i viss m å n
övergingo till n1etervåglängder. Sålunda beställdes nu luftspaningsradar för marktjänst för våglängder om 5-ö meter
med toppeffekter om 12-25 k\V och räckvidder på 50 - 130
km liksom liknande apparatur för marinens fartyg.
SFR forts atte emellertid ivrigt att förbättra magnetronrören och nådde 1939 med desamma en effekt av 50 \V, som
i april 1940 ökades till 500 \V och i september .samma år tiH
-1 kvV. Några exemplar av dessa magnetroner överfördes till
England i maj 19-!0.
De efter ockupationen i hemligjhet fortsatta försöken re-sulterade år H)41 i en magnetronsändare Ined en väglängd
av 16 cm, en effekt av 4 k\V och en impulslängd av 1 mikrosekund. Medelst denna apparat kunde en kryssare lokaliseras på 25.000 m och en jagare på 18.000 m med en mätnog[{rannhet av 25 m i längd och 2-3 ° i sida. De större franska
F~l og sf~rtyg, __son;t vid (~emu~ tidpunkt befunna sig utanför
Branknke, namhgen R1cheheu, Strassbourg, Algerie, Jean
art och Corn eil, utrustades med dylik radar.

l apan.
f, S_om tidig ar: nämn t s l~_a de 1: ågra framstående j apanska
f;~r~er r:clan -~n· _1928 anv~nts _srg av magnetroner för radarl sok val matnmgar enligt mterferensmctoclen och deras
andsman Yagi konstruerade något senare den riktantenn,
80
111 sedermera fick bära hans namn.
.
ir ~nledningen till denn a konstruktion torde ha varit att han
ltrktade sitt vetenskapliga arbete på att lösa problemet
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med en " dödsslråle" . E nligt egen utsago uts atte h a n Vis djur för kon cen trer ade s trå lknippen av ultrakort a \'[l~ sa
(våglängd 80 cm) . Han lär med dessa ha lyckals diida "' 0 ~
k~nin J?å ett avstånd a':' 30 yards n:en san~~idigt_ fun nit, ~;:
])lsamraltor voro betydligt mer seglivade. "\ JCl kngsu lb r·ott
1!:)-Jl synes emellertid ingen brukhar militär radar h a f u n ni~ 1
i Jap~n men väl u~nämnd es "Xagi vid den~1 a tidp un k t li]~
chef for den avdelnmg und er v1lken alla kngsvelen skaplia
ans trängningar sorterade.
~n

Italien.
I detta land synes någon radarutveckling före 1!:):1!) inte
ha sa lt några sp år efter sig. I varj e fall ägde m ari nvn Yid
krigsutbrottet ingen radarmaterieL Först under 19-11 k unde
en exprimen lra dar prövas, men de senare för praktisk t bruk
framställda appara terna blevo i allmänhet inte lyck ad e. Ita.
li ena rna fingo i dett a avseende ty sig till förbun dsb ro dern
Tyskland och erhöllo även av denne några appar at er lyp
80 cm Seelakl. Enligt italiensk källa utrustades j agar en Leg ionario med en tysk Dete-appara t för luftsp anin g, var ef ler
den ingick i den italiensk a slagflottan såsom d ess end a flygplanvarnande f artyg.
De i ubåtsbasen Bordeaux våren 19-13 rustade, av msprungliga under å r 1940 överförd a 32 italienska u b a ta ma,
h ade alla från maj m å nad utrustats med den tyska radarvarnar en "1\Ietox".
Radarforskningen under kriget.

Att Ty:;ldand, som vid krigsutbrottet var en av dc led ande
n a tionerna p å radaromr å d e t, föll så kraftigt tillbak a bcro_c!de i huvudsak på följand e faktorer. Som_ tidigare fr a mhal·
lits trodde man sig ha kunna t konstatera, att vid v ågHi n gt~ er
und er 50 cm uppträdde speglande reflexion, ett förh allande
som förnwdades skulle försämra mottagningsförhåll an dena
ju m e r man närmade sig millimetervåglängder, och n ä r dess·
utom den praktiska utformningen av magne tronrör a v kon·
ventionell typ för små våglängder lad e nästan oöver stigl ig:1
hinder i vägen, avstod man från försök på dessa vågHi ngde.';
När sedermera efter Frankrikes nederlag Hitler trodd e sJ.,J
stå som segrare förbjöds all vidare vetenskaplig fo r ~k o~y~
på sådana områ d en, där avgörande resultat ej kund e h e r~\
nas bli ernådda inom loppet av ett år. I stället ink alla f e.
L

'

der fan orn a betydligt mer än 10.000 velenskapsmän och

l~~niker. Omkring . å r s_skiftet.. 1\:)~1 -~2 börj a de em.ellerti d
0 flotta~. och sedan
~lenn a p_ersonal, eft er frm:1sta~lmng fro:n

(röring m s; tt d?~ ~a ~:~ e thga 1 det ulfarelade _forhudet, alt
frigöras _fran nnhtart]anst, f~e~·a lusen dock f?r~t under _år
19-i3. s torsta d~len .. a~ de fng.]orda roadarspec ~ all s tern a hllfördes en~ e ll erlld G?rmgs flygvapen sa_att 1~arm:~1, s~m den
tyske amir alen
e Ichhold u ttry?kte. ~1~, "fick no .J a sig med
de smulor som lamna d es av Luflwaife . Samarbetet mellan
de olika v apenslagen och mellan dessa och vetenskapsmännen synes, å tminstone und er första h älflen av kriget, inte
)la varit särskilt gott. Att Hitler redan å r 1933 med Gestapos
hjälp u pplös t den tyska sammanslutningen av radioamatö rer bidrog också till den tysk a radioforskningens eftersläpning.
När Tyskland under å r 1942 återupptog sin vetenskapliga
forskning p å detta område och under 1943 och 1944 lade ned
stora an strängningar härp å h ade d e allierade redan erhållit
ett sådant för spr å ng, att tyskarna ej kunde inhämta detsamma. Betyd els en av att redan i fr edstid statsmakten, vetenskapsmänn en och militärerna ins e och noggrant följer den
teknisk a utv ecklingens framsteg och tend enser är numera
självklar, m en d et ovan relaterade visar, att kon11ner ett land
i detta häns eend e p å efterkälken för efinn es und er krig knappast några möjligheter att hinna i kapp finden, vilket så
småningom komm er a tt inneb ä ra egna tragiska och onödiga
personalförlus ter, måhända även ett ned erlag i striden. I
Januari 19-13 upprättade tyskarna ett "Reichforschungsam1''
under p r ofessor Osenberg, men trots e tt intensivt forskarat hete, som t o m väckte de allierades beundran, förbieva de
!~å efter kälk en. J . P. Baxter uttryck er sig i "Scientist against
hme" h ä r om p å följande sätt: ""\Vhen one consid ers th e manifold _faults of the German war organisation, many of wh~ch
Persisted to the end, it is rema rkab le that their scientists
ivere able to do so much. They m a d e a st rong. bid on the last
but w er e still far hehind when their rivals erossed the
'Hrsh line". A tt d en vetenskapliga forskningen i stort - med
hudant ag för radar - nått lika lång t om inte - p å vissa
f :tydelsefull a områden -- längre än på den allierade sid1:1:1
J atngår av såda na uttalanden som t ex det av chefen för
kiSA vap enforskn ing, hridgadgeneral Toftey, där han förlliarade efte::. a~_t gått igenom erövrade d okument och ri tllgar och forsoksexemplar av den tyska roboten V 2 "att
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·d c givit oss så mycket g rundl äggande kunskap och L'rf 1
h_et ~äru_Li att _vi sparat in mer _ä'n fem milliarder dol1 u 1~ ·en.
tw ars forsknmgs- ·och utvecklmgsarbete". Om man d , ?ch
om betänker att, försiktigt beräknat, mer än 3G-1.00fl ~ss:lt
patent beslagtogos, utgörande omkrina 3/-1 millim 1 ,. c~~Si;n
c
b
.
~
.
' l' .
1ga dokument, son1 normalt Jcke anaavs i an tnl 11 •
s l -.ap
Ula
b
J
·
· 'l t .. 1
1 VH , ra· mat 1 ton, oc 1 att mer än 2.000 av Tyskland s fr"' Il
sta och skickligaste forskare vid krigsslulet bortförd csan,.
~-egra;·1~akterna synes detta Baxters uttalande in g- tl u1111~:
<1
ovcr(!nve t.
.
mellan militärer och vctc 11 s·
Det japanska samarbetet
. 1'alls
.
l'
..
uneler all kritik -,· 11 1 ..
man var en 1gt amenkansk utsago
r ast
·
.
l ' ·
..
k
t
10 C1
;o av ve ens apsmannen u nyltJ a(1es och mget som h ·,
s,~ma~·bete mell~-~1 a_rmen oc~1 n_:arincn förelåg. _När t ex ig~~~~~
kannmgsradar for flygplan mfordcs hade armen en fn·ln ·e1
· o~h marinen_ e_n annan vilket_ medförde att armens apparat 1;~
eJ kunde skilJa mellan.. mannens flygplan och fien tliga s:)dana och an_al~gt var forhållandet beträffande mari n e ns ra.
d~r. Trots nkhga anslag till sitt förfogande nådde dc inga
s~orr~ resultat. Anledn_ing till detta förhållande tord e h a v'a.
n t, s ag er B ax ter, a t t försvaret i allmänhet tillfördes Ycten·S~~ap_;;män och o tekniker. av sekt~nda klass -- i mols a ts till
forhallandet pa den allierade s1dan - och att des sa miss·
troddes av militärerna, i all synnerhet om de utbild ats utomla~ds. Det framgår även av den japanske sjöoffi ceren
~ash~mot~s bok "Sunk'.' .. att 1~ågon högre grad av fö r st ~1 el se,
hllmolesgaende eller h] alp eJ kunde väntas av de h ' råkratiska ~1en·arna på dc tekniska avdelningarna, s.om { stället
svartsJukt bevakade varandra. Sålunda berättar h an hur
han uneler upprepade resor och besök i Tokyo i n o' e'mbcr
13 anhållit att på sin ubåt få behålla ombord en r adar,
19L
som han fått låna fr:Jn ett varv, där den ej erfordra de s tor
annat ändamål, men härpå erh:Jllit blankt 'avslag och j stället tilld~lades medel för inköp av - en kikare! ~
Omln?ng 19-!~--44 erhöllo japanerna viss hjälp med y et~n
skapsman, tekmker och radarvarnare från Tvskland en hjål]l
som i många fall hos den sjögående l)erson~lcn fra;n k allafle
mi_ndervärdeskomplex och tvivel p å de egna tekn ik ernns
·
skicklighet.
På den allierade sidan däremot förelåg ett m yck et goil
samarbete mellan velenskapsmännen och militären. I Eng·
land hade redan år 1936 från militärt håll anstränvninW!t'
gjorts att intressera de vetenskapliga laboratorierna för sill'
l;

!i LIJ1l a~ radar och _sat~:manhängande frågor o~h från och
( ed kn gsutbro tt et LJllfordes den engelsk a - hksom p r ak11.15kt taget vid samma tid även den amerikanska - krigs1!etenskapliga forskningen de yppersta vetenskapsmännc~ i
;~nd et. I England hade man nämligen dragit lärdom av 1914
.:_18 å r s misstag, då en stor del av den engelska intelligcll'ens för sla tens välfärd alltför ,dyrbara liv redan i börjall
~ v kriget offrades på sl agfältet, såsom t ex fallet var med
den h ögt begåvade engelska fysikern H. G. Moseley, vilken
stupad e som menig vid Gallipoli år 1915. N ä r så slag e t orn
storbritannien började och tränad personal erfordrades för
att sköta de i all hast framställda radarapparaterna för luftspaning, luftvärn och naltj akt m m, kunde England mobilisera sina till omkring 100.000 man uppgående radioamatörer
för att betjäna denna apparatur. Då praktiska försök i n å gon större utsträckning ej heller medhunnits och sålunda
erfarenheter i hög grad saknades för radarmaterielens såväl
skötand e som taktiska utnytt.i ande, måste vetenskapsmännen ofta personligen deltaga i striderna för att snabbt kunna
giva radioamatörerna erforderliga råd och anvisningar be-·
träffand e handhavandet av denna nya materiel.
Samarbetet länderna emellan på radarområdet började
redan 1939 då fransmännen som tidigare nämnts inbjöds till
Engl and för studium och fortsalle under 19-10 då de senare
på våren översände exemplar av sina senaste' magnetronrör
för rel ativt höga toppeffekter till engelsmännen. Dessa å sin
sida inledde ett intimt och fruktb'ärande· samarbete med
amerikanarna i och med att hålrumsmagnetronen överlämnades till USA 19-lO, liksom påföljande år medelst ett antnl
r~ d aranl äggningar typ ASV för flygplan, en gåva som återgaJd ades 19-12 i form av amerikanska VLR-flygplan, utrustade med 10 cm radarn ASVS.
Framstående velenskapsmän såsom professor P. M. S.
Blackett i England och professor Dr. Vannevar Bush i USA
~?gos i anspråk som ledare för en ny krigsvetenskap, opera'1.?nanalys, som i mindre skala redan startals i det förstnatnn d a landet 1937--38. Man kom nämligen snart underfund
~ed att ett vetenskapligt studium av nya vapen sett ur takIsk och strategisk synpunkt måste verkställas för att kunna
lilnyttj a dem på rätt sätt, vid rätt tillfälle och så att optimal
nytta av desamma erhölls. Då sådana nya vapen - speciellt
~adar - konstr~i~l:~dcs och seriemässigt byggdes i så snabb
akt, att den milltara personalen, som skulle handha dem ,
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varken hunna skolas än mindre kunde överblicka d era s .
möjligheter eller användningsområden, måste vete n~ k a;~ l n
personal och tekniker ingripa dels för att studer a va p ne) 11 ~
pratisk användning, dels för att insätta den militä r a pe/1 1
nalen i hithörande frågor. De fingo därutöver tillgi1 n a ~~l
all statistik och vunna krigserfarenheter för att ku n 11 ,~"' 81 111
dera vapnens alla möjligheter.
u.
Några av de resultat som ifråga om radar erhölls t-(eno 1
analys voro följande. I början av slaget om Storbrit a n nli~ :
fanns relativt god radar dels för flygplan, dels för l uf tvä 1::
net, men anläggningarnas alla möjligheter kunde till en bör.
j an ej utnyttjas i full utsträckning. Med bistånd av profes80 .
Blackett började i augusti 1940 plottingmetoder m m att slu~
deras och lämplig lv-eldl edningsmateriel att konstru eras fö r
att höj a luftvärnets effektivitet, vilket bl a hade til l följd
att antalet skott, som erfordrades för att skjuta ne d ett ra:
darupptäckt plan, nedgick från 20.000 i augusti 19-10 ti ll -l.OOu
våren 1941. När sedan antiubåtskriget fått prioritet flyt lade
Blackett till Coastal Command, där han bl a fann a tl effek.
ten av flygplanens sjunkbomber ökas enbart genom a tt ändra
inställningsdjupet för sprängning. Senare studier 1ws ch efen
.för vVestern Approaches bidrogo till ett förbättrat sp aningssystem mot fientliga ubåtar och flygplan samtidigt so m man
analytiskt kunde fastställa en så enkel sak som att en f öränd"'ing av målningen från tidigare svart till vitt av de fl ygpian,
som arbetade i Norra Atlanten, skulle minska risk en för
apptäckt med 30 %.
Den tekniska utvecklingen i korta drag.

(Jmfr principskiss, bild 4).
De första radarapparaterna för fartyg bestodo utaY en .utrymmesslukande, tyngande och komplicerad instrumen le}·Jng
med stora svårmanövrerbara och klumpiga antenner, pa dc
större fartygen ofta liknande sängbottnar varav ökn amnet
"lVIatrazen" i Tyskland och "bedsprings" i USA. Att in stnl·
lera apparaturen på mindre fartyg såsom jagare kun d e l;,Jr·
för i krigets första skede ske endast på bekostnad a v a nnan
värdefull materiel; i vissa fall måste man avstå fran en
kanon i huvudartilleriet n1.ecl tillhörande ammunitionsnlryn'lnlen.
Härtill kom att en hel del krav måste ställas p å ra darmateriel avsedel för fartyg eller flygplan. För de sena r e ford-
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Bild 4 .
Principslöss för en radar-anläggning .

rades lätt och kompakt apparatur och små antenner. Fartygsradarn, som var i behov av roterande antenn, enär fienden
kunde komma från vilket håll som helst, måste dessutom
konst rueras för att tåla tryeket från eget artilleri, skrove ls
skakningar, undervattenschocker samt korrosion och antennern a måste även kunna tåla påfrestningar vid svåra väder·leksförhållanden.
Då antenn ernas storlek var beroende av använd våglängd ,
och man ej önskade alltför stora och skrymmande sådana
ll~å ste man söka sig ned mot kortare våglängd. Detta skulle
Vtd en given effekt även komma att medföra smalare .och
8
~arpare vågknippe, ökad räckvidd och större noggrannhet
Vtd bestämmandet av sid- eller höjdvinklar varjämte av mincll'e interferens minskade störningsbesvär från reflekterade våf·or .~rån 1~arken, från ~1.avsvåg01·.. eller fr~n 1;10ln ':.ar. att
0
, l'Van ta forutom att stmTe upplosande formaga (forfmat
atergivand e, ökad bildskärpa) erhölls. (Bild 5).

4:95
4:94

Bild 5.
Jämförelse mellan en kartbild och radarn.s upplösningsfärm aga Vid
9
cm, 3 cm och l cm. Tack vare att strålknippet blir m er k oncent rerat
vid lägre våglängder ökas detaljrikedom och bildskärpu
(Ur Blicherrei der Funkortung l .

Svå righeterna lågo emeller tid uti att generera k or l, v<'t t;o.för tillräckliga pulseffekter. Triod er och tetrader sa nd m~~ ~
nctronrör kunde svårligen användas, när våglängd en undc·rsteg 50 cm, då bl a komplicerade kylanläggning a r hl ,· vo er.
forderliga för bortförande av den i rören alstrad e Yii rmeJ,,
så att rö r en icke skulle skadas.
För att spara u trymme och förenkla antenn anord ninga rn a
hade sändare och mo tt agare samman byggts, vilket m edförde,
atl moltagaren måste avskärmas, när sändar en arbel .. de för
a tt förhindra för slärkar- och andra rör alt bränn as ned av
de höga loppeff ekterna. Vid minsknin&( av de u lt rnk m 'H Yåglängdcrna ökades pulsfrekvensen, vilket i sin tur m cd fiircl r
miskad längd hos pulsen . Delta ställde ökade kra v Jll p ulsmoclubtorn och även på lokaloscillatorn.
Magn etron en.

Såväl i Tyskland som Engla nd , USA och Frankrike hade
man f ö re krigsutbrottet lyckals att m ed hjälp a v m ag Ic tronröl· och ldvstroner al s tr a så väl centimeter- som m il ! lllc ter·
':'~gOl"; !n~~~ dc effektbelopp m ~n h~_rvid up]~ n å dde voro all ~j
for sma for att kunna utnyttJas for praktiskt brul\. l Jllit
19-10 lYckades emellertid Randall och Boot i E n gland a
konstr~1 era den första h å lrumsmagnetronen (r e so~u1n s n 1 ag;
nctr.onen), som alstrade elektroma gnetiska v å ao r on1 10 cll,
,
"
ul
med _e1~ loppeffch} av 1 o Jz \V d v s hundra gå ~1g er 111 ~~· ·er
vad t1d1garc uppnatts. Halrumsmagnetronen (B1ld 6) sl,JIJ

Bild 6.
En uppsku ren hålrumsmagnetron (hålresonator magnetron), visande de

åtta r esonatorerna (hålrummen) symetriskt placerade kring den i ,c entrum belägna oxid-katoden . Den för,sta magnetronen, lik ovanstående
rnen vattenkyld, förd es fr å n England till USA i augusti 1940 och var,
säger p rofes sor Baxter: "the most valuable cargo ever brought to o ur
shores". (Ur the U se of Radar at Sea).

sig fr ån m agnetr onröre t, i v ilken elektron er na röra sig i raka
banor, dän~ti alt elektronerna dels geno m det på lagda mag~etfältet, dels ge nom r esonansfenom en frå ~1 . h å lrummen
0_
l nma att rör a sig i kurvformade banor sa mtHhgt alstrande
ltJ.llliontals svängningar i sekunden.
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. Pro tot_y pen för en na ~tjaktr_~d~_r (Al) för lO cm biey k 1
1 au~-~lsh O(;h med en mtgot for~attrad resm~_ansm agne tt·o <tr
1
d et for flygplan avse d da bombsiktet H2S erholls en va nh l
av H_ CITl vid 1000 puls~r i seku~1den och med en top 1 ~r/~~-'i
.,t
av 2D k\V under en nnkro - (mihondels) sekund.
dön
um
dc
i
spåras
kan
Betydelsen av denn a upptäckt
11
~.o,n~ från veten,~kap l_~gt håll avgivits om magnet rone 1~e 1•
· Scien ce a l vvar utsages om densamma, att "the acc ur: .
of resulting equipment led to it .b ecoming a sina qua 1acy
in the hun ting of Uhoats and in the con trol of gunf irc" ~o:~1
att "it probably had a more decisiv effect on th e w ar tiJ~ '
·
·
· l e weapon " . I " S c1ence
time" fra nan
agamst
any o th er smg
augusti 19~~
i
Tizard
Henry
Sir
engelsmannen
när
att
h å lles
förde m ed sig en magnetron till USA utgjord e den na "the
most _valuabl e c~rgo _ever brought to our shores" och "th e
most Important Item 111 reverse le nd lease". Dessa y ttra nden
kunna kansk e synas n ågo t överdrivna m en n är ma n konsta.
möjt~ra_r, att radarutvecklingen und er loppet av tio år liggJord t ack vare magnetronen - i USA växt up p till en
billion-dollar-industri, verka de ingalunda tillt agna i överkant.

1

peJl fö~· st a Sl\1-kopplaren av denna typ blev först klar i
. J)i 19-± .

Jll

1

J{[ystron en.

r{lys tr onen hade före kriget tagits i bruk för gen ererin[l'
nv ultr ak ?_rta ;råg_or. _Slora ..toppeffekter kunde emellerti d eJ

erhållas f or sa v1tt Icke roret oavbrutet stod i förbindel se
pied en ~~kuumpm~1~\ För a!wändn_~ng i flygplm~ kunde d ~:n
å]und a eJ komma 1 fraga. Da den forsta radarn försedd med
5
bålrumsm agnetron blev färdig i mars 1942 tvek ade emellertid eng~lsmän_?-e n att använ da d en i flygplan p å gnmd av den
stora nsk en for att den skulle hama i tyskarnas h än der. IVIacrnetron en __var n~mligen nästan oförstörbar. I ställe t försökte
1nan an':_ancl a sig av en klystron, n1.en efter flera månaders
resultatlost prl~e te.. b es_löt n~an at~ trots risk en utnyttja magnetron en, ?a hllr_ackhg, e!fe~t eJ kunde erhållas med klystronen. l f ebruar~ 19-13 p a traffad e tyskarn a också i ett vid
Rotte~d am n_~ dslqute t flygplan en oskadad magn etron, som
kl~rgJo ~·d e for d_em, att engelsmännen hörj at arbeta m ed
nnkrov agor (decimeter- och centimetervågor).
Dubb elresonator-klystronen utve cklades emellertid snabbt
sedan m an lyckats lösa frågan att lufttätt smälta sammm{
Thyralronen.
~las och koppar. Frå n denna klystron med två resonalarer
För att i tidshänseende kunna styra magn etronen d " s 1 vakuumrören övergick man kort därefter till ett rör med
noggrant h ålla pulsfrekvensen och pulslängden vid fi xa vä t·· end~st en r esonator, r efl exklystronen, som num era allmänt
den erfordrades en regulator, som måste arbeta rned en tids- anvand es som lokaloscillator för mottagaren . Emellertid
hestämning på bråkdelar av en milliondels sekund. Denn a ;ipstod sv åri?het~r att !å klyst:on~n att 'Oscillera vid vågngder unde1 3 cm, enar glas 1 hog. grad absorberar höo·fann man i thyratron en , ett vätgasfyllt rör, som i mo dulnstrålning. Denna olägenhet synes dock ha öve~
frekv_ent
p&
n
magnetrone
till
ström
högfrekvent
torn släppte fram
b es tämda tider. Svå righeten vid k os truerandet av detta rör ~unmt s , .?å s~ormak_~erna nun~era ha börjat använda sig av
låg däri, att det skulle " tända" omedelbart d v s tä n dn ings- l'adaran laggnmgar for en centzmeters- eller till och med mil lmetervågor.
fördröjningen fick uppgå endast till bråkdelar av en m ikro~ekund.

SM -kopplaren .
För att skärma mottagaren under de korta tidsrymde r, dö
sändaren a vg av sin högfrekventa energi h a d e man tid iga re
använt sig av gnistgap. När man nu hörjad e arb eta med
centimetervågor, och tidsfaktorern a y tterligare min skades
samtidigt som effekten ökades, tvingades man a tt inmon t~r<t
gnistgap en i vätgasfyllda rör s k SM-rör, i stort sett nv }lknande konstruktion som d e tidi ga re nämnda thyratr onern D·

Kristallb land aren
När m an under utv ecklingen av radarn hörj ade und erskri1
~a ~O cm våglängd kunde triod er av fl era sk äl ej längre
as i mottagaren, varför man m å ste söka sig fram ~på
(Invand
.
..
för att få fram d els
m ecl l{l'lstalldetektor
een ,gam l a vagen
n~ sa , brusfri blandare som möjligt dels för att få den sa
dskr aftig som möjligt mot den trots <~ändarens aY8~.?.tstan
'
.
. d
l .arrn .
for k I_I mg, l . ensamma _mdu cerad e strömm en. En intensiv
s nmg klarlade, att kisel och tungsten voro de bästa ämc

u
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nena för kristalldetektorn men att kisel för s t m~1s lc " e 110
·· 1·1g remngsprocess
·
f'··ot· a tt d..are f t er SJlc,. .c, hr 111,
gao e n b csvar
h and las. Man lyc.:kac~es även härmed. och s~~ap_ad~ _e n L r i~t~e
blandare av bctydhgt mer robust fo rm an r h(nga 1 e ut/L
randc och erhöll därvid en betydligt längre livslängd nn d ~
samma, då riskerna för nerbränning kunde minskas.
Cq.
For.·slo:ingeJ! på c~n!im.eterområdet i USA u tför d cs i st .
utstraclong pa R~ dwh<?n Lal_Joratory ~~L) och arhd e t b~~
drevs med den storsta mtens1tet. Den forst a provr a dnr n r·
mikrovågor blev klar d en 4 j anuari 1941,och d et först a föo·r
söket m ed en flygplanburen anläggni ng verkställd es i InartE tt flygplan försedel med d enna nya radar sändes till En s.
land för jämförande försök varvid man kund e kon st a ter~
att d e n amerikanska sändaren var kraftigare, m ed 'lll de','
~ngelska m?ttagare1~ var k änsligare. I m aj 19J1 in st a llc radd~
1 den a m enka ns.~-::a Jagaren Sen~mes den första fartygsb urna
och m e d PPI fors e dd a ytspa nm gsra darn för 10 c m . Efter
prov i j u ni samma år bes lä llde n1.arinen serietill verk n i n cr av
d ensan1n1.a.
<'> '
Den för sta artillerirad arn i USA (FC, 40 cm) insta lle ra des
i slutet av 19-11 på kryssar en vVic.:hita.
I mars l9.J2 framställd es i England den första r adn nn Hiaa.
.
II
nmgen
· ::,S , vi l l-:en dock förslördes i juni vid ett fl ygpla ~"
nshaveri. V1d s-l utet av 19-J2 voro emellertid qirka 50 sndan::t i
b !'L~ k , . av v'ilka l-l st voro av am erikansk typ, inbygg d a i för
ubatsJak t över Biscaya avsedda Very Lon~ Rang e-p h n och
som flugit s över till Engl and för RAF räknin g. Mco det'a
"bombsikte" utrustad e fl ygp lan insattes mot markm ål . (1-Ia mburg) för första gå ngen d en 30.1.19-t3. I juli 1942 h a d <' emellertid redan amerikanska armen tillhörande: flygp l nn, försedda med en 10 cm r adar typ SCR 517 tagits ci h r ll k mol
de ut anför den amerikanska kust en opererande tyska ubåtarna.
En för es kortfartyg konstruerad ytspaningsrad a r för 10
cm m ed roterande a nt enn och os tformad r efl ek tor k ons truerad es av ASE vid denna tid i England. Den kallad es nr 27~
och var d en f örsta radar för centim etervågor so m togs 1
bruk und er kriget.
I .i uli 19.J2 had e USA 52-1 radaranläggningar (för nH· le t:vl'l gor) installerats på örlogsfartyg och 1.5J.J r a dar anli:i g ~ n tn ~·
ar sa mt 1250 IFF .~nmonterats i för marint bru k nv se d(~':
flygpl an. Vid d enna tidpunkt h a d e även b es tällni ng ar l_ag 1 ~
ut för 10.000 fartygsrad ara nläggn ingar och 130.000 fi'r fl:> g
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, samtliga för mikrovågor. ~=<~rtygs~·adarn typ SG (skämt1811
p 111t kall ad Sugar George ) borJade 111monteras IJå örloos~a
. l t l
o
"'
rart):ger:
l o { o )~l' samma ar.
. . .
TiJl s1st kan namnas att fram hll ]Uh 19-l:J hade av enbart
Jladiation Laboratory 1?0 olika slag av radaranläggningar
Jcon~tr u eral~, huvudsakligen. arbetande med centimeter- och
Jll j!lunet ervag~r.. I laboratonerna voro 7.600 personer sysselsatta .och 3 mJlllardcr dollar hade investerats i radarmateriel för ~rmcn oc.:h ma_r~~1.en. Mt'l.nadsproduktionen uppgick
till ett vard e av 100 nulnoner dollar. I England voro cirka
7.700 p~rs oner sysselsatt.a med liknande försök och ungef~ir
en nulh ard pund hade mveslcrats härför och för radarmateriel av olika slag.

Kriget i luften.

Me del j' ör nauigc r inr; m m.
F.ör kriget i 1uflen blev möjlighelerna till noggrann navigenng a v mycket stor betydelse, i all sy nn erhet när under
hösten 1940 luftförsvaret under dager blev så förödande för
angripa ren, att han måste övergå till nattanfalL Då de under fred stid i Europa utbyggda riktfyrarna - tyska Lorenzsystem et o~h engelska.. Standard Beam App roach System
( ~BA) hksom ommfyrarna (bäringsgivande i alla riln-·
nmgar) - tyska Sonne, engelska Consol - samt för sjöfarten. av sedda fyrar "släcktes" vid krigsutbrottet och eadast v1 d särskilda liilfällen "tändes", uppstod e tt behov av
andra, av fienden oberoende, navigeringsmedel för att bombplanen skulle kunna finna sina rätta mål och lönande resultat ernås.
Tyskarn a ~om i slaget om Storbritannien voro de angriPand e voro aven de första som införde dyl'ika metoder.
Knickebcin.
heDen för sta av de~~ a. metoc~er kallades o "Knickebein'~. och
. sto d ~ elt enkelt da.n att fran tvenne pa fastlandet lamp1kgt
belagna tysk a sta tioner utsänd es två riktstrålar (fren~ens 30 mps- 10 m), vilka korsade varandra över målet.
1
• k:strå larna, som voro dubbelstrål ar, grundade sig på Lo1
s~~zsysteme t. Flygplanet använde sig av den ena som leddt ale och fällde sina bomber först när d en klart uppfattade
e~n and~·a ~tråle1: som.. _sk~r flygplanets kur:slinje. J?et dröjde
ellerlid mte Iange forran engelska spanmgsstatwner upp'3 3
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läckt och genoms ldtdat .~letta sy~tcm, vars .sv~ghct la g dä ,·
a~.t fiend~n lätt kunde ~mna stralarn~.s skarnmgs l~U'~.lq oc:\l
<~armed av~~_l avsett Inal. Dett.a medford e, att I_u ~lYn rnet ~
hd kunde forvarn as, och alt Jaktplan kunde dingl'r as li]l
det i förväg kända målet:. Geno~.n a tt ut~1~'ttja si n!t SB,~:
statione r lyckade s engelsm annen aven avbo]a dc lyska t·i]·•
s~rålarna så, att _deras s.~{ärningspunkt ko_m .. all ligga Ö\'~\:
saclana trakt~r, dar de f,allcla bomber na CJ. foro~sa knde nu.
gon skada. For att undga dessa nackdcl ar ovcrgmg o ty skar.
na till en annan metod.

System X.
Denna innebar , liksom det tidigare , att flygplan cl f öljde
(höll sig mitt i) en stråle (frekven s 45 mps- c:a 7 m), solll
på ett bestämt avstånd från målet korsade s av två sLirande
strålar. Flygpla net medförd e en mottaga re - ett s k X-Gerät
- med tvenne kronogr afer, av vilka den ena auton' at iskt
började registre ra vid fl ygplane ts passage av den för sta tvärstrålen och som vid passage av den andra strålen - da även
den andra kronagr afen star lades -- gav fl~'gplanet s ex akta
fart över gmnd. Det erhållna värdet inställd es på mo ltagaren och med kännedo m om avstånd et till målet fnm den
andra tvärstrå lens skärnin gspunkt med lcclstr~1len k un de sedan den andra kronagr afen tillkänn age, när tiden var ,in ne
att fälla bomber na . Även detta system utspana de en gelsmännen snabbt och efter några veckor hade de ordnat siin <la r~,
som , arbetan de på samma frekven s , utsände falska h ~i. rstraer
lar, vilka gjor de X-meto den fullkom ligt oanvänd b a ·. _I'Skarna tvingade s ånyo övergå till ett annat system.

Syslem Y.
Detta system, även kallat Bcnilo, var ~eke bero en de av
någon skärand e stråle, ulan grundad e sig på bäring och , a'·
stånd till flygplan et. Det sistnämnd~, som följde l c<ht ra ~::~
(frekven s 70 mps- c:a 4 m), var forsett med en san da, i
mottaga re (rcspon der), som utfrågad av marksta ti one n P'~
en frekven s av 43 mps svar ade densam ma på en frc kvet:s
av "17 mps .. T_~den som fö:gick mellan fr:~ga och sv~r cts Hl~]]
tagande , hllat marksta tiOnen att beslamm a avstan dc l 01.. ,
flygplan et och att på en ny, ofta varierad , frekven s hc or t'[
detsamm a alt fälla bomber na, när marksta tionen f an n, a
flygplan et befann sig över målet.

penn a gång log det engelsm ännen flera månade r, innan
i slutet av 19-H lyckats utspana och komma underfu nd
11
om
eed denn a nya tyska metod ..Men då var redan s ia gel
.
.
t
.
"'
storbn annren vunmt.
tyska flygarna trodde i början inte mycket på ovan
iiJ11nda system, varför i augusti- septemb er lH-!0 endast en
;:~mpgru pp använde si~ -~v dc på franska kusten uppförd a
station erna. Dessuto m flogo tyskarn a vid denna tid endast
j 5må f örband eller cns?mm a, vilket säkcr]jg en blidrog till
att result aten av bombnm garna ej blcvo alltför betydan de.
När engelsm ännen öve rgin go till offensiv i luften blev
dvlik a n avigerin gsmede l lika nödvänd~ga för dem som tidigåre för . tyskara . Den strategi ska bombni ngen ulfördes allt]ller antmgen under natten eller under uhwttja ndc av dimma eller molnigt väder för att undgå fietlig motverk an.

ve

Ge e.

I augusti 1\J-ll blev en av Tclccom munical ion Researc h Establishm ent (TRE) nlvecld ad försöks apparat d s k Gce (frckven~ 20--8~ mps) Ida~· och efter igångsa lt seriebyg gnad togs
tcn nrundad e si.u
den I praktisk t bruk 1 mars 1942. Ap1)ara
,.,
b
~
bl
' h
n för platser
ortlinje
alt
innebar
som
pa yper c metoden
med en konslan t skillnad i avstånd till två I'1arksta lioner
var en hyperbe l. Med hjälp av tre marksta tioner, en s k
master och två-tre slavar, ett med hyperbe lortlinje r uppw·adera.t kort samt Gec-anl äggning cn kunde ett flygplan
fnma sitt läge genom alt leta upp skärnin gspunkl en för dc
lv~nn e h yperble r på vilket det befann sig i avläsnin gsögonbl~cke t. Den första raid då Gee använde s i större skala< var
::~r 350 bombpl an den ~ mars 1912 angrcpo Ruhro~m·ådet;
/go~ .senare, den 30 maJ, ledde med, _Gee nlrustad e flygpl.an
f'e t foi s ta lOOO~plans angrepp et mot h.oln. Somma ren 19-12mh~r:~es Ge e-sy_st~met i ~-ngelsk_a flottan och Coa~tal Co~:uuand
delJade san1.L1d1gt pnvand_ a ~~g av detsm.m na _vHl .. bckamp an1 en forhattr ad form '
ubatarn a 1 B1scava
. . Gce
ka. 11t dav de
.
. tvska
som Decca, och beslåen de av en master nl'h tre slavar
t
i bruk oc.h 1fick sitt elddop under D•-dagen vid invasio11°gs
11~11 av Norm.~ndie. Då emeller tid Geesyst emct snart nog gclta.n~ tysk _storv_erks?mh~t och med ?jälp av missled ande
~., bo~1 er fick sm rackvid d nedsatt hll endast c:a 160 km
ergick engelsm ännen till ett nytt system.
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Oboe.
Detta navigeringsinstrument var en sekundärrad n 1• .
byggde på principen om avståndsmätning från två mar]:~~ 11l
tioner, "katten" och "råttan". Flygplanet var försc H t ne ~s a.
nwttagare-sändare (rcsponder) som. mottog, förstä r k te oe]l
vidarebefordrade de från n1.arkstationerna utsända sio·na] el
n a . "Katt" -stationen ledde flygplanet till målet, där "~å l,ta~1;:
gav signal för fällande av bomberna. Så småningom kun;
även utiösandet av de sistnämnda verkställas av mnrks!te
tionen. Nackdelen med Oboe var, att bara ett hcgrä n ~ a t ·a~:
tal flygplan samtidigt kunde betjänas, varf ör end as t sä;.
skilda "Pathfinder"-plan förs ågs med densamma. D e första
Oboestationerna anlades vid vVorth Matravers oc h \Yest
Prawle för att leda bombanfallen mot Scharnhorst och
Gneisnau ~i Brest. Senare anlades markstationer vi d Dover
och Cromer, med vilkas h j älp Pathfinderplan den 21 (i cceJll.
ber 19-!2 för första gången kunde navigera sina fl y gplan).
grupper till Kruppverken i Essen. Från en höjd av !J.OOD rn
nådde dessa bombflottor, som dirigerades av marks tationer
250 engelska mil därifrån, en så god träffsäkerhet att h älften
av bomberna träffade inom ett område av 150 va r ds från
målet.
"
Först i december 1943 kunde tyskarna börja stö r a Oboe
~ av dem kallad för Boomeraug ~ men icke förrä n i juni .
19-1"1 nåddes nämnvärda resultat och då med en nv s lörsän·
dare. Oboe arbetade först på 1,5 meter, men senare ii w rgrck
man till en våglängd av 10 cm dels för att undgå stö r ningar.
dels för att få ökad noggrannhet i lägesbestämning.
Ytterligare en liknande metod utvecklades i H-s ystemet.
Här var det emellertid Jlygplanet som "frågade" gen om nll
sända ut pulser, vilka två markstationer besvarade, v arige·
nom flygplanet kunde erhålla avståndet till desam m a och
eget läge utläggas i kortet.
För att möjliggöra och underlätta naltlandning, v id k oJll·
mandoraider med fallskärmshoppare och vid nedsläp pandel
av sabotagemateriel till motståndsrörelsen använde e ngels·
männen sig av flygnavigeringssystemet Rebecka-R L~rekl:
(frekvens 176~236 mps). Den i flygplanet befintliga fr ag a 1~
1
de stationen kallades Rebecka, den svarande mar idyre .
Eureka (s k beacon). Räckvidden uppgick vid en hö jd_r;'
1000 m hos flygp l anet till c:a 45'. Redan i juni 19-12 fol ~
emellertid dylika stationer i tyskarnas händer, vilket b111
hade till följd, att de lyckades lura fitmtHga flygp ln n 8
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dsläppa spioner och sabotagemateriel på för tvskarna
p l atser, där de sedan kunde oskadliggöras ~
]a 1 IJSA föresl~gs i okto~er .1940 naviger~ngssystemet Loran
(L 011 g R ~nge A1~l to N a~?~alion), byggt p a hyperbelmctoden.
f eJD dylika s tatwner bor] a de byggas HJ-12 och tog os i bruk
. oktober samma år på Nova Scotia, Newfoundland, Labra;]or och Grö~1land. Vid kr~_gsslutet.. hade syst~met nått en s}tdan utv ecl~lmg, att det tackte nara halva Jordens yta. En
[,oran-k ~dJ a l~estod .. av.. två sta ~ione~:. som g a; en ortlinj c.
fvå kedJor maste darfor utnyttJas for att erhalla eget läge.
Loran arbetade med en frekvens av 1850 och 1950 kps och
hade en räckvidd av c:a 5001 på dagen och 1000' pä natten.
Den var amerikanarna till stor hjälp under striderna i Still:l
Havet och mycket praktisk, enär någon signal ej behövde
sänd as f ör att erhålla eget läge.
S/wran (Short Hange Navigation), liknande det engelska
H-systemet, och Eagle voro andra amerikanska navigerings ..
och blinclbombningsmedcl, av vilka det senare insatles mot
japaner na först under år 19-15.
Den engelska radarn I-hS och den amerikanska I-hX hänföras även till sistnämnda kategori av kombinerat bombsikte och navigeringsmedel, och togs Ii bruk under sommaren
1942, r espektive hösten 19-!3.
11.e pliga
111

Flygbo mbning och -minfällning.
. Omedelbart efter krigsutbrottet uppsattes på Shetlandsoarna sex kustradarstationer (1 ,5 m) för varning mot flygElan och ub åtar i marschlägc . Räckvidd mot de förra var
tO', mot de senare 25'. De blevo av stort värde mot dc tvska
flyganfall som insattes mot Scapa Flow. Dessa stationer. lik~om ~ e längs kusten belägna CHL-stationerna, kunde under
f~~~ av~~1 lärm~_a flottan god hjälp. gen.r::m att angiv:: un~c 
rfrhga lagen, dar man hade anlednmg formoda, att fientliga
f_Ygplan fällt magnetminor. Härigenom kunde minsveparF~rban d .. dirigeras till. _och r? .i a mininfektera~le ?n~råden.
( ansmannen byggde 1 J annan 19-10 t o m en sarskila radar
2 m) enbart avsedd mot minfällande flygplan.
Vä~et f~rsta .. tillfä_~le då radar mot flygm.ål um~er ..andra
/ dsknget hck gora en mer betydelsefull msats mtraffade
1
\Vtysk sida. De~ var den 18 december Hlo39 då deno pa on
ll;ngerooge statiOnerade Freva-radarn pa ett avstand av
· u km uppfångade ett engelsk t bombförband om. 52 \V el-
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lingt<_m-maskincr p å v~~ mol \Vilhem_shavcn . Den lict·"
spamngsrapporten mcdforde, att lyska Jaktplan ku nd e }t~ U
das upp i tid och anfalla bombförbandet, som_ tv an gs f\\u 11 •
vända med en förlust av inte mindre .än -1-1 flygpl a n 1 er.

Si'aget om Slorbri!annien .
. Slag~t om Storbritannien, som varade från 8 augusti 1~.1
llll maJ 1011, vanns lack vare radarn och det engelska ialqO
·
flyget.
luft.
_för
markradarslati_oJ!er
21
Yi<_l sl~1gets pörjm~ voro
spanmg 1 bruk och 1 oktober hade antalet stJ.g.tt tJll :).), D,
kunde även skilja v f1 egna och .fientliga plan tack v~u·e !Fp
Från ~ch me? juni ~ 9_10 h~de natlj aktplan ty l~ . Bl e~1h ei 111 oc);
Beauf1ghter aven borJ a t forses med radar (rackv1d d ;l 1, 111 )
och ännu tidigare, mars respektive juni, hade ra d arappn.
rater scriemässigt börjat tillverkas för lv-artillerie t (:iO cm)
och lv-strålkastarna (1 :Y2 n1) oc h 19-13 kund e strålk as la rnn
automatiskt fö lj a flygplanen.
Cnder nattslaget, som varade under tiden 6- 31 ok tober
1940 hann del engelska luftförsva ret även utrustas m C' d ClCl
( Ground Controlied In terception), som från mark en dirigerade flygplanen, samt med störsändare mot dc tidiga re
omnämnda tyska flygplanens navigeringsradar, system X och
Y. De tyska förlusterna hade till föl j d härav vid si ntet m
denna månad stegrats så kraftigt, att tyskarna tvungos övergå till industribombning under tiden 1 nov 19-10 ti ll 11 maj
19-±1, efter vilken tidpunkt det tyska flygvapne t ins tä llrh'
sina anfall och gav slaget om Storbritannien förl ora t. Dc
förluster i bombpla n och personal tyskarna härun der lidi t
kommo emellertid att ha menlig inverkan på der as flygvapen under reslen av kriget.
örlogsbas- och industribombningen au Tyskland .
Sedan 1tyskarna förlorat luftslaget, och Hitler som maren
1941 anfallit Ryssland bör,iade engelsmännen att a ll tni CI:
övergå från defensiv till offensiv luftkrigföring. De n del 3'
denna som _är av ~narint ~ntresse utgöres.. av de1~. örl ogsl; a~~;
varvs- och mdustnbombl1lng, som verkstalldes for att s],a(
eller förstöra förutom verk;tädcr och dockor n1 m i ]J as ernn
lioggande örlof?.sfartyg, på varven ~mder .. byg&,nad ligg~n r~~
saclana samt for nybyggnad - speciellt for ub a tar - s ys~e1
satta krigsviktiga industrier och för desamma nö ch iind lg'
lransporlförhi n de l ser.

Bild 7.
Ett Lancaster-bombplan med sin H~S-radar under d et aktra tornet.
(Ur Science at War).

Denna strategiska bombning utvccldades och blev mer och
mer betydelsefull dels genom tillkomsten av radionavigeringssys temen Gee och sedermera Oboe dels genom den flygburn a ce ntimeterradarn H2S .(av tyskarna kallad Rotterdam?erät). Den sistnämnda insattes för första gången den 31
Januari 1943, då Hamburg utsattes för ett massanfall .av 800
plan och där grupperna leddes fram till målet av "Pahtfinders", utrustade med denna radar. I och med att amerikanarna ersatte den engelska radarn I-hS med sin 3 centimelerrad ar, I-hX, för först a gången använd mot Wilhelmshaven
den _3.11.19-13 samt senare kombinerade denna med det gyroktabilis erade Norden-siktet, vilket automatiskt räknade nt
'?rrektionerna för höjd, vind, avdrift, t e tnp eratur, anflygll.tn~s- ell er dykvinkel, kunde bombfällningen ske helt autoll!~hskt. Bombsiktet, som medgav en träffsäkerhet av 100 m
fran en höjd av 10.000 m kunde i god tid riktas in mot m ålet
tillk opplas varefter styrning av planet och fällning av
bch
0 tnberna skö ttes av d etsamm.a.
1-I ~ll1 ell ertid v oro dessa båda radaranläggningar, I-hS och
2X, synnerligen röjande genom sin radarstr å lning, vilket
1
:edgav de tyska nattjaktplan, som utrustats med raclarvarare, att direkt uppsöka och anfalla "Palhfinder"-planen .
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:VIot den intensiva flygbombn ing, som under krigel s se .
del insatt~~ mot örlogsbase r och ubåtsbyg~nad~pla tse r \~~ t·:
Bremen, h.1el oc!h Hamburg samt mot ut sk] utnmgsp la tse. ''
för V 2 kunde tyskarna ej freda sig enbar t ge nom l u ftv~l1u
och jaktplan. Under ett sådant nattanfall mot Kiel den ~l'I1
19-15 sänktes för övrigt det tyska pansarskep pet r\dnli 1
s.cheer. U~å tsbase~·na med der a~. olj.eförråd i St. N aza ire, L~ l
nent m fl och vissa sammansa t tnm gsvarv (Fmken wärd .'
Hamburg) byggdes därför in i betongbun kers av di ll ills a~~·
rig skådad storlek och styrka. Taken hade t ex en ljoc:kl ~k
av 7 I,?-· Tr.?.ts ? etta ~r d : t förv å nansv,ärt, ~tt icke m er än
68 ubatar forstordes 1 ubatsbascr na eller pa byggn ad splat.
serna, och att produktion stakten under 19-1-1- 19-1;) t 0 n
kunde stegr as. D et blev bristen på gummi och viss a metalie~
samt dri~me?el ( ~ensin för flyg]~lancn). jäm te .det förstörd~
kommumk atJonsnate t, som kraftigast b1drog llll alt Jy skarnas försvarskr aft snabbt sinade under våren 19-15.

!

Kr iget till sjöss på vattenytan.
Atlanten.
Det första tillfälle d å radar torde ha u tny ttjats i u 1 sjöstrid var den 13 december 1939 i slaget vid La Plal a 'llcl!an
det tyska fickslagske ppet Admiral Graf Spec och de engclsb
kryssarna Ex eter, Aj ax och Achilles. Graf Spee var i motsats
till de engelska fartygen utrustad med en radar, "80 cm Scc·
takt", vilken, utan att vara speciellt konstruera d för d dicdIJ,ing, dock kunde ge avstånd. Elden öppnades kl 061 l nY tyskarna på ett avstånd av cirka 18.000 m, och Graf Spec blev
sn abbt inskjuten mot Exeter, som erhöll flera svåra tr äffar,
ett förh~tllande som Roskill .j The \Var at Sea antyd n :ngsvis
hänför till att slagskeppe t var utrustat med radar.
.
Under invasionen av N orge använde engelsmän nen vHl
Anndalsnä s under tiden 17-2-1 april 19-10 lv-kryssar na Cat:·
lisle och Curacoa som närförsvar mot det tyska fly gyapner.
Radarn å dessa fartyg visade sig emellertid praktisl. t taget
obrukbar för flygspanin g på grund av den norska l ns tens
och det omgivande lanskape ls höga och klippforma d e natur.
Då Scharnhor st och Gncisnau den 28 januari 19 11 sökte
bryta sig u t i A tian ten, upp Lä cktes de i dagn.ingcn av en ge Jska
kryssaren N aiad. Denna förlorade dock slrax däreft er k 01~
taklen, enär tyskarna tack vare bättre radar redan se" J1lt
nu ter tidigare hunnit lokalisera att par av de p a tru Uerune .~
engelska kryssarna och med anledning h ära v om edcl!Jal

. ·at nord v~rt. F?rst m ellan d en 2 och -l februari lyckades
g11 sJ1lygao s1g ut 1 A ll anten gen~m Danmarl~ssundct,.
.
cl\vå ma.n ~der ~-enare sam1!1a ar kunde br ~ tte1:~a mregisl. ra sin dillllls s torst a ,framgang med radar hll sJ os> I. slaget
1 .~d:Mat aphan d en 28- 29 n~_a
t:s 1\:)41 hadc.den tunga 1tallen~k.n
1•1. , aren Pol a k l 1930
traffats av en flygtorped och bliv it
55
lj~~and e. Sys te~fa~·tygen z.~_ra och Fiume ~!ctacherades till
\~älp , då den Ilahenska SJOstyrkech efen pa gr und av flyg1.lpporter trodd e, alt den brittiska styrk an befann sig betyd;.86t längre os t vart. Strax eft e r kl 2200 fångade i den mörka
~~h molniga .natten sJagsk~ppell Y n~lj an t s ytspaning~r~dar
(vågl 7 m) kryssaren Polapa ett avstand av 8'. Den bntllska
slagstyrkan under amiral .cunnin gham sty1;de med ~ cd;1ing
·!V fortsatt a radarobser va:twncr ned mot malet, varv1d Zara
~ch Fiume jämte fyra jagare uppläckt es kl 2223. Sedan det
oupptäckta ~ritliska slagskepps förbandet ~i_ra't och i~1lag~t
stridsformcr mg och deras kanoner med h.Ja]p av artd lcnradar typ 28-1 (50 cm), inrikta ts mot fienden öppnades elden
på ett avstånd av 2.800 m, n ågra sekunder ef ter det målen
belysts av d e brittiska j aga rn a . Dc italienska kr~rssa rna had e
då sina kanon er svängda långskepps . A v slagskeppe t \Varspites för s ta bredsida om sex 38 cm:s projektiler lräffa<lc
fem. De olyckliga kryssarna voro efter åtta m i nuter brinnande vrak, som sändes till h aYsbotten medelst brittiska jagartorpedcr . Med en förlust av ett flygplan sänkte britterna
denn a natt tr e tunga italienska kryssare och två j agar c. Det
tord e knappast behöva påpekas alt italienar na ej vo ro utrustade med radar i någon form. Slagct, som m edförde viktiga stra tegiska konsekven ser, visar far an av alt bliva överraskad och vad bristande spaning och ofullständi ga eller
felaktiga spaningsra pporter k an leda till. Det kan i detta
sammanhan g vara lämpligt a t t citera ett u t talande av professor Morison (vol. IX): "Bu t th e Italian ~avy was doamed
to defeat bv thrce faclors: lack of radar, a contimwl shortage
0{ fu ez oi{ and want of a fl ee t air arm.
Rcgia Aeronatica ,
the Roval Halian Air Force was supposed lo give air cover
to the ship
J
,
s at sea but seldom
could and almost neuer (l'l"*)
IC.
En m å1iad senare, den 23 maj 19-11 kl 0722 siktade den
engelska knssaren Suffolk, som [ slutet av 1910 jämte ett
Par hundr a· andra örlogsfarty g hade utrustats m ed den
~Y a artill eri (avståndsm ätar)-radar n lyp 28-1 (50 cm), d el
~sk a för bandet Bismarck- Prinz E ugen vid dess utbrytning
h[J Atlanten och kunde sedan med hji:ilp av sin radar trots
~*) Spärrat av artiil:elförfat taren.
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rådande dis skugga detsamma. Slagskeppen Hood oc h P t·i
of \Va les i den annalkande engelska SJ. östvrkan v oro lt'].,nce
~
.
~
' ·'01
s.uffolk L~truslade med d~n nya. artillerirad.arn, med en räc]~1
v1dd av ctrka 20.000 m. Pnnce of \Y ales var aven utru st a d 111 ''
en ylspaningsradar. Gemensamt för de b å da slagskep pe n \'~d
att d eras radarp ersonal endast i m vck et ringa mån h 1111 ,;1"
öva s i bruket av sin nya materiel. De tyska fartyge n lorc]It
ha.. v.ari t utrustade och öv~de. med b å d~ sla_gen . ~w r adat:
~OJIJgen !.can den tyska a_rhllcnr.ad.~rns raockv1dd _11a up pgåti
ltll mer an 25.000 m. V1d ett l1llfalle, da Suffolk lap pa<]
kontaklen med Bismarck, . förbjöd emellertid den engelsk~
a miralen Holland på Hood användandet av spaningsrn <lal'n
på Prince of \V ales för att undgå upptäckt, och sla w kep pe!ls
artilleriradar startades först strax fö re eldöppninge n. Efte 1•
slaget visade det sig att ingen av Prince of \Vaies r a. lara n.
läggnillgar hade fungerat och vad beträffar Hood nlm ll jac!r,
enligt en uppgift i Krigsvet-skaps Ak. Handlingar 1953:2, dess
AO ej radar utan litade mer på dc .optiska mälur nd. :\ä 1•
striden började kl 0555 den 2-l maj på omkring 21. 0:)0 m:s
avstånd behövde Prince of \V ales sex salvor för insk j l l tning,
medan Bisnrarck eld näslan omedelbart var täck an de. Vid
Bismareks andra eller tre d j c salva utbröt eld ombord <l Hood
och vid nästa salva sprang fartyget i luften kl 0600. no ~);:ill
framh å ller att huruvida delta berodrle på att Bismarc k an·
vände r a dar eller ej aldrig kan utredas, men han get· e mellertid samtidigt den tyska optiska avståndsmateriele n ampla
lovord.
Den 21 maj kl 0-±00 meddelade Suffolk, att hon f Jrlorat
känningen med Bismarck. Detta skedde .i samband 111e d all
Prinz Eugen detacherades, men härom hade natu rltg l nog
elen tyske amiralen Liitjcns - som visste sig vara sJ, uggarl
medelst radar - ingen aning. Detta torde vara för k laringen
till att han den 25 kl 1320 bröt sin radiotystnad med clt l[tngt
signalmeddelande till det tysk a amiral{tetet. Bisma rck s, a.1·
cle engelska radiostationerna inp ej lade läge, lades cmcllet ·
tid felaktigt ut ovilket fr~mkall.adc ökad osäker hel 0111 slas;
skeppets uppehallsplats fram till dess ny kontakt gc 1 om et
Catalina flygplan kunde å terställas den 26 maj kl HnO.
Yid ett anfall som kl 1550 samma dag med hjälp aY ra~lar
insattes ay 14 torpedflygplan, typ Swordfish, inträffad e c.t e;1
malören alt flygplanen togo fel på fartyg och avloss ade s t ~;~
torpeder mot kryssaren Shefficld, som emellertid gcno Jll . _
smart manöver lyckades undvika torpedfältet Yid ctl se

. Id 20-17 genomfört torpedanfall av samma flygplan erJl~\eBism arck två t räffar, varav en ödcsd.iger i akterskeppe t,
b01 sk a d ade propellrar och roder och gJorde fartyget. manson1.0dugliat. Med hJ' älp av sin radar kunde emellertid d et
.
o
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o'. ,el 1-J·utna"' slaa!')keppc-t under Dalten
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Y1an's JagardivisiOn oc H1 a (en pa avs anf 1 ,s
på förmiddagen den 27 maj fick dödsslöten genom slag~:eppsartilleri och krys sartorpe.:ler. ..
o ,,
.
· I febr uari 1D-J2 ersa~tes d et for t~ahk en pa I.hems:n vik. - oskyddade och e .J bestyckade fyrskeppet vtd N 01 e me d
~::första av de s k Maunsell-forlen, Tm~g Snnd.~fower. J?..essa
f ·t försedd a m ed 2--± tunga och e ll flertal latta lv-p]aser,
s~:.ållws t are och r~dar .Ytplace::_ad~s i floclmynn.inge~: oc~ i
infarten till Harw1ch for att iorl~mdra tysk nnnutlaggm1~.g
från flygplan eller mtb. I augush ha~h~ fo.rt:ns antal .. v~1.x1t
till sju, varav fyra voro bemannade fran flo,tan, de ovnga
från armen.
Vid slutet av å r 19-!2 var marinkommando N ore's hela
knststräcka späckad med kustraclarsta lionc r ~.ör c.m-vågo•:
och nk-radiostationer, sonl medgå vo d els att fientliga ostyrkor - normalt mth - kunde upptäckas och plottas pa avstånd upp till 20', dels att egna bevakningsfartyg :mabbt
kund e dirigeras mot fienden. P å höslen bör j ad e bntternn
även utrusta sina kustbevakningsfartyg och mlb med radar
vilket i hög grad underlättade deras möjligheter att stoppa
de tvsk a framstötarna.
N;tten mellan den 11 och 12 f ebr uari 1912 löpte de tyska
slagsk eppen Scharnhorst och Gneisnau samt kryssaren Prinz
Eugen tillsammans med nio jagare ut från Brcst och v~rk
slälld e, till stor d el med hjälp av d e vid kanalkusten befmtliga och insatta tyska radarstörningssta tionerna, sin uppseendeväckande passage genom Engelska kanalen.
.
Att d en tyska s tyrkan ej inrapporterades m:der n~tt?n till
den 12 februari b ero dde huvudsakligen därpa att saval det
b_rittiska flygplan som avpatrulleratle området kr.ing Brest
l~kso m det, som_ spanade kring l."shant båda erhollo havetter p å sin radar.
Den tyska radarstörningen insattes omkring kl 0920, men
då dylik störning förekommit rätt ofta under de se.~1a~:c
Veckorna blev man ej misstänksam mot d ensamma forran
efter unacfär en timme då störningen blev ihållande .
. Först Jd 10-12 upptäckte utsända Spitfire-1~lar1 (~.e lyslc1
slagskeppen, men rapport härom lämnades eJ forran efte r
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landninge1?. kl 1~09. \'id denna lid b:fann sig den t ~·sk a st .
ka_n _unge~ar lvars Boulogne. Ott~_rh~a radarh~':"cn_c1 Jl [l ~ t
bnttlska flygplanen, tysk radarstornmg och dahg förh in l d ~
setjänst förhin_drade __?ch !'örscnadc de e~1ge~_skao mo U:t'.!;~i J·<\~~
na, som ytlcrl1gare forsvarades av att s1klforhallan nen a f· sämrades under eftermiddagen.
Ot,
Cnder natten till den 10 april 19-12 upptäckte d cu h·s]·.
hjälpkryssaren Thor med hjälp av sin radar den bri lth]':1
ångaren Kirkpool i området nord Tristan da Cunha oc h Jv(,t
kades på grund härav överraskande anfalla och sänka de~~
sanuna.
Den 21 nov 19-12 på morgonen fick den amerikansb1 k n s.
saren Cincinali, som ingick i en mellan Dakar och Rio ope,
rcrande amerikansk skyddsstyrka uneler konteramir al Read
in ett eko på sin radarskärm. Styrkan, som sänts dit sedan
tyska ubåtar efter Brasiliens krigsförklaring mot T ysk land
den 22 augusti börjat göra dessa farvatten osäkra, h ad e till
uppgift att förutom ubåtsjakt även söka infånga cveut uelln
tyska blockadbrytare. Kryssarens eko visade sig äv en hät·stamma från ett dylikt nära 17.000 meter avlägset h an delsfartyg, Anneliese Essberger på 5000 ton, som sprän gdes av
egen besälln.ing så snart det såg sig upptäckt. Möjligbc· terna
för dylika tyska kryssare alt undgå upptäckt red ucerades
med radarns hjälp i hög grad. Av senare utlöpta elle r på
väg varande tjugofyra handelsfartyg sänktes femto n. fem
t\tcrgingo till avgångsplatsen och endast fyra lycka d e.;; fullborda resan. Från årsskiftet Hl,l3--!-L upphörde d enn a trafik, där lasten huvudsakligast utgjordes av gummi, ocll ubåtar fingo i stället övertaga transporterna. Av under 1UJI-15
insatta tretton tyska och fem övertagna italienska h locka~i
brytande ub å tar sänktes, nio, två tvungos återvänd a och SJLI
nåd de bes lämmelsear ten.
Den 26 d ecember 19-13 sänktes sl agskeppet Sch arnh orst,
huvudsakligen med hjälp av radar.Scharnhorst som jä mte
fem jagare sänts ut för att i närheten av Björnönsök a l· rossa
konv?jen JvV 55 ~' v~r försedd med en Freya-r a c~ar för lt~ 1
spanmg och en forbaltrad 80 cm Seelakt. Omkrmg U 01-l,
fick oden engelska kryssaren Bclfast_, som tillhörd e "F orce I l
beslacnde a v t!·e kryssar ~ och fyra Jagare\ ra_darkol~_t a_kt me~!
!->lagskeppe t pa ett avstand av 33 km . Stnclen borj ndc ~~.
082-1 och under c~ensa.:l~ma. ficl_~ ~charnhorst -~cn?m en. ~01t
slagskeppet oturl1g traff sm forhga radar forstonl, vJJI, e
gjorde henne radarblind i förlig a bäringar. D et tysk n slag·

0

Jp et drog sig efter 20 minuters strid undan S\Y -vart för
s~elsöka göra en ny framstöt mot konvojen. De engelsk3
ttl\sarna kunde emellertid genom sin ytspaningsradar (10
~J)) följ a Scharnho rsts manövrar, vilka så småningom åter
c.~~~ midda~stidcn förde henne i kontakt med,Forcc I. ~.±'.ter en
~~ -t eldstnd, varunder engelska kryssaren ).;orfolk h·affades
~~\vå 28 cm:s projektiler, vilka bl a satte hela dess radarn'ateri el ur funktion, drog sig Scharnhorst åler undan S\\T11~rt varigenom hon så småningom löpte rakt i gapet på den
v~aelsk a huvudstyrkan "Force II", bestående av slagskeppet
Dt~(e of York, en kryssare och fyra jagare, under befäl av
nmir al Fraser. Tack vare sin moderna radarmateriel kunde
den engelske sjö~tyrkebcf~lhavaren ~ånga in od?t ty~_ka slaf!:skepp et redan pa cH avstand av 42,;) km. Da h~t vad er oc11
dis had e tidigare minskat sikten, varför Scharnl1orst genom
bortfallet av sin förliga radar synes ha varit helt omedveten om den engelska huvudstyrkan, när denna på ett avstånd av 11 .000 m kl1618 öppnade eld. Trots att denna styrkD
siktats av ett tyskt flygplan , som avgett en ofullständig och
försena d rapport härom, synes meddelandet icke ha klargjort läget för den tyske förbandschefen, kon teramiral Be y.
Kl 19-!5 kantrade S harnhorst, sänkt med hjälp av radarledd artillerield och j agartorpedcr.
Sänkningarna av Bismarck och Scharnhorst skedde båd e
i hårt våder och under ogynnsamma siktförhållanden. Man
tord e med största säkerhet kunna påstå alt utan radarns
hjälp hade de tyska fartygen troligen kunnat dra sig relatiYl
helskinnade ur spelet.
Markradarstationer för ytspaning och kustartilleriets eldledning dellago bl a vid Diepperaiden och mot elen tyska
trafik en förbi Pas de Calais. När det engelska anfallet mol
~iepp e insattes den 19 augusti 1942 kunde en på ön \Vight
llllars 19-12 utplacerad 9,1 cm:s radar på 400 k\V avspana
den n ära 180 km långa routen samt lokalisera tyska molorl?rpeclbåtar utanför Chcrbourg, vilket medgav att erforderliga m otåtgärder kunde vidtagas i lid. Fartygsradarn på de
~~gelsk a j ag are, som vid detta tillfälle bildade skyf~dss l?rrka
or den östra anfallsgruppen, upptäckte emellcrhd eJ en
~Ysk k onvoj, varigenom landstigningsfar tygen rusade rakt
ln i densamma. Under den strid som härvid uppstod alarmet~des den tyska kustbevakningen samtidigt som lancls tig~1ngsf artygen ~åk_ade i oordning. A v grupp~n i}llhörande
lllgo,t r e landshgmngsfartyg lyckades endast S.Jtl na stranden
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och landsätta sina trupper. Roskill framhåller att anle d .
en till dc tta misslyckande till s tor del berodde p å a t l ör:~ t ng_
fartygen hade för vana att förlita sig på kustrn <hrs t o~s· Ulr
f
o
o
..
ncrna oc11 a tt narvaron av sa numga egna m· tyg }la l"'l 1 0 ' <Ur,
skärmarna förvirrade radarohservatörerna.
Yid Dover installerades .i j uli 19-11 en 9,1 cm arl- rn <',1r 1 1
e n räckvidd av -!5' mot fartyg och drygt 30 km m ot 1110 ~ e~]
torpe~l~åtm~ På ett ~::stånd av. o_mkring 18.000 m kunde 11 ~~:
slag fran b c:11:s PJ~~er ursJulJas och f~rtyg som liirn nncJ
Boulogne kunde up~)t~ck as ocl~ plo.ltas, v1l~et 1~.ade till föl'~
alt en slor del av tld1gare ulford flygspamng over l a n al~n
kunde indragas. Sedan d ess u tom en HH1 projek ter ad 111
först i juli 19-!-! vid Dover installerad radar för ;~ Clll taa~tn
i bruk blev möjligheterna för den tyska sjötrafik en alt l~s~
sem Pas de Calais mycket begränsade.
\'id invasionen mot Sicilien natten till d en 10 juli 1943
observerades på de tyska radarstationers skärm ar en ~3
fan las Lis k mängd ekon, a t t p erso nalen troligen ans ng dem
för störningar, varför rapport härom ej ingavs förrii n Yid
gryningen, vilket torde ha innebnrit, alt strandförsvarels inlagande av stridsberedskap betydligt försenades .
Cndcr landstigningsoperationerna i Medelhavet a11 \'iinde
amerikanarna smärre örlogsfartyg och britternn ub alar :-.om
r a darfyrar (beacons), för att markera landstigningspl atserna för transportfartygen. Dessa hade tr ots detta svn rrghe lcr
att i mörkret finna anbefallda platser, enär ku sts träckan
sah1ade lämpliga kännctec.k c n. Liknande förhttlla n dln },an
i framtiden tänkas komma att utyttjas av en försv anre för
alt medelst falska radarmål missleda ett under m örk u· eller
tjock a insatt fientligt invasionsföretag.
Under de sista krigsmå nadcrn a, då den tyska floll fl n 1
Östersjön i stor utsträckning var upptagen med a tt horiföra
trupper och flyktingar fr ån den sammanbrytande os lfro nten,
visade sig radarn vara av stor betydelse under de h är vid tn~s
tad els i mörker företagna transporterna. Yid ett såd r111 t t11l·
fälle lyckades en motortorpedbåt, försedd med en mo dern
radar typ Berlin, nattetid och under rysk beskjutn ing lotsa
ut 10~ småfartyg med sammanlagt 20.000 flykting ar gc no~J;
en nunsvept 100 meter smal rän na tack var e atl r Mlat i
kunde fånga de utlagda farlcdsbojar{la. Yid krigssl utet voro
en del tyska örlogsf~rtyg utrustacle med moder!1 9,1 c r~l r~
dar. Sålunda var Prinz Eugen försedd med typ Ber li n '

"r 5 tor a fartyg, under det att et t mindre antal motortorpcci-

f~ 18r h ade u trustats med den mindre Berlin S-radarn.

]J'\ ven k ustar tilleriet hade erhållit liknande anläggninaar
'
b
{)

.

L'-

Be11 ner, vi lka vid ett tillfälle visade sig kunna följa fem eng-

l•ka M-2A båtar ännu på ett avstånd av 32 km. Längs sträc-

~.;11 Texe l- mcllersla Norge uppställdes en kedja av kust-

t~va!min~sst a ~~oner för centimeter_r:adar (9,1 cm). Särskilt
nJ1!11arknmgsva~_t

var att manomd h.]alp av clt "radarfartyg",

raga, k unde sparra havsomradet mellan Norge och Jylland.
(Bild 8).

Bild 8.
Tyska radarfartyget "Toga", som bevakade havsområdet mellan Norge
och J y !land. (Ur Becker Untergang).

s) dettu . sammanhang kan det vara lämpligt alt i korthet
·aga några ord om radiostyrda bomb er.
~t?,n~e~· striderna on~ . ~ta!ien i~~sattc ty skarn a i större l:llstr,a cknmg ett redan heligare provat, nytt vapen , den raclwv )1r~ a bomben, som följde en ledstrå le och var styrbar såa I avstånd som sida.
sådana l)y e r r för.~1åg. Den ena kallad Fall~,o mbP SD
14
en 0-~ . eller Fntz-X, vagde 1400 k~, var 3,~. m lang, ~.adc
fan av 280 m j sek (c:a 1000 lon/ hm) och forde en sprang-
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l addning om 350 kg. Den andra, den s k Hs 2rJ3-Gleitb o
vägde 800 k g, var 3,75 m lång och hade en h astighe t a~11 b;,
m j sek (580 km j tim) . Dess sprängladdning upp ui(+ l bo
330 kg.
,., \. 1!][
Båda typerna voro avsedela att fällas och di rig eras fr·
fl ygplantype n He 177. Dessa plan bl evo emell ertid de ls f'~1 : 1
s_enade i sin -~illv erkning, del ~ f?rb r~lka(1Cs en del id S~~
Jmgrad, varfor enelast ett otillrackhgt anta l stod till bq ;~
vid inv asionsföretagen mot Italien.
·l s
Glidbomben insattes första gången den 25 aug usti 1\)l'J .
Biscaya m ot alli erade handels- och eskor lfarlyg. )en d')~
samma månad sänkles den engelska kanonbåten E grc t -x.\~
Spanien, den 26- 27 sep tember gingo d e grekbka r e:.;p en;_
elska jaga rn:: Yasilissa Olg:: och h~_trepid rförlorade" i_ E~ c isl;~
havet utanfor Leras och 1 ungefar E.amma omra d n:'lcrot
senare, den 13 november, den engelska eskortj nga n n n';;,_
vcrton.
Medels t lrc fallbomber, typ Fritz X, lyckades ty sLt fh o.
plan den 9 september utanför Korsika ~;änka det it ali e ns1~1
~ lags keppet Rom a och samtidigt medelst en fa lllJomb allvarligt skada systerfartyget Italia.
Under in vasionen mot Salerno sattes den 11 sep.e m!Je:19-!3 den amerikanska luns.aren Sav annah för f1er a m[mader ur stridbart skick me.delst en glidbomb och sa m ma snk
inträ ffade den 13 sep tember med kryssaren Uga nd a. ::\Ti\ gra
dagar senare, den 1G september, er höll det engelsi::,1 slagskeppet \Varspile två träffar och kunde blott me d q i) d iiibogseras till Malta. Även ett fl ertal trupptransp ol tfartyg
sänkles eller skadades på likartat sätt.
Vid land s ligningen mot Anzio-Nettu no i janua ri Hl i l hade
de allierade utrus tat vissa av sina fartyg med specie ll t lufl·
värn och särskil d a störsändare mot såda n a glid bomb shcstyckade flygplan. Dc utgjordes hl a av amerikansk a jaga rn a
Fred eric C. Davies, Herbert C. Jones och den e ngelsk n C l s~er
Queen. Därutöver iakltogo de allierade f örsiktigtvis den atgärd en att omedelbart draga bort sina av egen jakt skv dda~~
lunga fartyg så snart d essa lånmat önskat eldu nde rs tö d a•
marktrupperna. Trots delta sänkles den engelska kryssar~~~
Spartan d en 29/ 1 19-1-! och jagaren Inglefield d en 25 feb r uatJ.
Därutöver sä nktes i Af rika-konvoj er ytterligare n ågr n tra J:r;
p ort- och landstigningsfartyg samt skadades jagaren Jcrl ·
m fl eskortfartyg.
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r;oder tiden för operationern a vid Normandie lvck a d cs
karn a den 13 juni 19-!-1 p å detta sätt ut anför Portland
t): 5 a engelska j agaren Boadicea.
sgl:tven am erikanarna kunde för e krigsslutet insätta i sjö, .'·get dyl radiostyrda bomber. Det första projektet, kallad
~brag??-" var en radiokm~ti:ollerad tluftto~p ed, som i sin
. ets fö rseils med en televiswnskamera, v1lken skulle r ap s~rtera v ad den siktade till operatören i flygplanet.
PVid ti dpunkten d å a ntiubåtskri get fick prioritet öv ergav~;
nellertid d enna konstruktion, och man sökte istället kons~:. uera en radios t yrd sj u nkbomb, kallad "Pelican", för bruk
eJnot de tyska ub å tarn a . Denna sjunkbomb var förs edd mctl
en mottagare, son:>. skull e följa de av flygp lane ts led stråle
från m åle t reflekterade strålarna. Tydligen nådeles inga
nämnv ärda r esultat med d enna typ, enär elen avfördes fr ån
flottan samtidigt som hotet från ub å tarna upphörde. I stället
tillverkades en ann a n typ, "Bat", som. ej var b eroend e av
flygplanets ledstrå le utan sjålv uppsökte målet med hjälp
av egen sändare-m o tt agar e. Bat togs. för första gången i bru k
på Borneo i maj 19-15 och användes därefter rne d gott r esultat i anfallen mot den japanska h an delssj öfa rt en.
Ytterligare en radiostyrd glidbomb, den s k Roc, blev färdig
men för st vid krigsslutet, och för sent för att prövas i strid.

k

Stilla h av et.
När k rige t mellan GSA och J apan utbröt i december 19-!1
saknad e japanerna fartygsradar medan USA till stor del
lack vare gott samarbete med Storbritannien var betydligt
bäth·e ru stat i detta h änseende. Dels hade Tizard-kommitten
redan h östen 19-!0 ·Överlåmnat den nya magnetronen och delgivit USA sina krigs erfarenheter på ra darområ d e t, dels ulEustades sommaren 19-11 tre amerikanska slagskepp med f rån
ngland öve rförda ASY (för flygplan avsedd 1,5 m.:s.) radarapparater, d els h ade vissa amerikanska jagare, försedd a
ltled ra dar, från mitten av september samma år deltagit som
hskort~artyg und~r konvojering_ i Atlan!en. Som~naren_ 19-12
kade av en praktiskt taget varJe a menkanslet orlogsfar~?-g
. Unnat u trustas med radar och från och m ed oktober hor;ade den äldre r a darm aterielen på metervåglängd att utbyas 111ot m oderna anläggningar för 10 cm, d en s k SG.
r l Jap an torde, å tminston e i enstaka exempl ar, marksta1~ner f ör luftspaning ha för elega t från och m ed januari
42, enä r en sådan station sen are erövrades p å Gua dal ca34
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nal. På de japanska örlo_gsfartyg~n bör~ade e~t ?n lal ])t'o\'
excn1plar att installeras 1 augusl1 n1en 1cke forr an tn 11 u 1 . '
på d e l följande å ret (1943 ) förekomma radarapp arate 1~ . !.:1
m än t på de större fartygen. Slagskeppet Hyuga h\r hu'~\~
hållit en 10 cm radar våren 10-13, men eskortfarlyg<·n fina·
vänta på en _användbar ra~l~r tills i E:eptember 19 Il. Luf~
buren radar mmontcrades 1 Japanska medelstora hontb ph
höslen 1943, med~~l fö1:sl _i slutet av 19H ett -~ törn· nnt~)
flygplan avsedda for ubalsJ akt kunde utrustas harn ~cd. Hi kt_
ningsbcstämmande radardetektorer synas emellert td h n in.
förts i större utsträckning under 1942.
:\Tär anfallet mot Pearl Harbor ulföreles den 7 dl'l'l'! nbe r·
19-11 omkring kl 0800 var blott en av armens sex, fi'r luft.
spaning på ön Oahu utpla cerade, markradarslatiot,c r l'.·il
SCR 2'71 bemannad, men endast av elever och för ull hl d ni 1i,;
övriga voro obemannade, enär veckoslutsledighclet re da~;
hade börjat. Den bemannade stationen infångade och ]Jlo!tadc emellertid de japanska anflygande planen , och clewn
inrapporterade detta, men den unge officer, som crhii l med.
delande härom, tog ingen hänsyn till rapporten , cn,ir han
erhållit meddelande om att en amerikansk flygstyrka av D
17-plan var att förvänta i den riktningen och vid d en ti den.
När de anlände förelåg också en skillnad i bäring av endast
3 grader och i tid av fem minuter. Misstaget var för!' larligt,
m en kostade den amerikanska flottan stor a förlusl eJ i personal och materiel, som kanske annars åtminstone de iYis
kunn a t undvikas.
Betydelsen av radar framträdde redan i slaget vid . !idway
den 3--4 juni 1942. Dc på ön befintliga radarstationc rn~t upptäckte de annalkande j apanska flygplanen i så go d lt d, att
flygstridskrafterna kunde starta och möta fie nden,
de ccrna
6
men dc vor~ för svaga för att anfallet skulle kunna lillb ttl{ll·
slås. E huru ej alla amerikanska fartyg hade radar vid denna
tidpunkt voro dock de viktigare enheterna (hangarf-tr lygcn
och krvssarna) försedda därmed. Yorktown kund e s Jl nnda,
sedan ~less radar i tid varna l för japanska flygplan , 'icHaga
erforderliga skvddsåtgärder ombord och starta en del .~.~
sina jaktplan, ehuru varken dessa eller luftvärnet ku nd_e fo ·.
hindra att fartvget träffades av tr e bomber. Dc am en kans
ka hm~garfartygsflygplancn voro ännu ej försedda me d radar, ej heller med IFF.
Trots sin stora överlägsenhet bl a bestående i 11 sb ,,~sk.e !~
.. a 1n er J' '
mot inga amerikanska och dessutom star l-:are an

1

-na i kryssar- och jagarantal beslöt sig den japanske ami111ten Yamamolo efter förlusten av fyra h angarfartyg (Kaga,
f~ 3 gi, Soryu och Hiryu) att dra sig tillbaka, till stor del
.\ roen de på alt han dels var i avsaknad av radar, vilket
?~1 ebav p å amerikansk sida kan anses ha uppvägt japanernas
~örre övning i_ natlstrid,.. dels på grund ay att han oa_v bri_~t
· :1 fl ygplan (2;)3 hade forlorats ) under radande dahga va~~rl~ksförhålandcn ej hade en _klar oövcrhlick av -~·äge.t_ och
' "~ f1en dens styrka. Man kan fastsl a, att radar for forsla
~Ano·en hår visade, att tidigare utnyttjade möjligheter till
Ö~·e;rask ning genom mörker och d å lig sikt numera ej had e
samm a betyd else som förr . De t anmärkningsvärda faldu m
att alla landstigninga r i mar inens regi på Gudaleanal och
därefter under h ela fälttåget mot J apan , liksom även land ..
stigningen i :\Tormandie, skedde i d agsljus berodde på att
de allierade bortsåg från den i radams inbrutna tidevar v
knappast längre föreliggande möjligheten alt bli oupptäckt
emot vinsten av bättre överblick och förminskad risk för
oreda eller kaos vid d essa i stor skala utförda operationer.
I dett a sammanhang bör kanske åvcn framlH'llias att för
flygets d el molsatt förhållande ägde rum. Ju me r radarmnteriel en u tvecklades och förbättrades dess större blev möjlighetern a för flygplanen att med små förlusler kunna verkställa träffsäker "blind-bombning" mot olika slag av mål
uneler sådana nålter eller molniga dag ar då, enligt tidigare
asikt, dylika operationer praktiskt tagel ansetts ogenomförbara eller lönlösa.
Jap an erna å sin sida hade ännu ej någon erfarenhet av
radar, som d e även betraktade m ed elt visst misstroende p å
grund av dess röjande egenskaper, utan sökte i det längsia
att utnyttja den överlägsenhet i n alls!rid som de genom åra ..
t~] av hård och grundlig skolning förskaffa t sig samt fö r htade si!!, dess u lom på sin goda optiska mu lcriel. Dc upp·repade nattliga undsättning~operationcrna till Guadalcanal
av "Tokio-Expr essen " under Tanalul gåvo dem, som vi skola
::·även i början, innan amerikanarn'a blivit tillräckligt förtagna m ed sin radar, en hel del framgångar.
st D~ t tog emellertid rätt lång tid och fordrade ett noggrann t
~ lidtum av dc första krigscrfarcnhe lcma, innan amerikasarna lärde sig u Lnyttj a radar taktiskt och inse dess såväl före01ll na ckdelar. Förtroendet för den nya materielen var till
lit\ hörj an ej heller så stor men till sist kunde man icke nog
Pilskatt a densammr~. Xtir väl deras farlyg hade förselts med
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IFF -radar tillämpade amerikanarna taktiken alt u n el<- r

11 10..

ker eller dålig sikt omedelbart öppna eld mot radarma l 11 ~' ·
identifieringssignal ej avgavs eller ej kunde tydas. A,· d~ 111Hl'
anledning inträffade naturligt nog en hel del våd ahc sk\ n
ll[.
ningar, d å amerikanska fartyg togos för japansl( a och' 111
·
sattes för artillerield från egna styrkor.
En snabb genomgång och granskning av de nattstride 1• <lä
erfar~n_heler av radar i det ena ell e r andra avseendet crhöl'i'
s
ger folJande resultat.
Ett kraftigt bakslag erhöllo amerikanarna i samban d llle 1
nattslaget vid Savo-Istand den !:J augusti 19-12. Då de n
panske amiralen Mikawa med sin styrka av fem tu nga o~n
två lätta kryssare samt en jagare omkring midnatt d en 8-.g
augusti rusade ned mot Savo-ön upptäckte de optisk t på ett
avstånd av 51/z' den amerikanska jagaren Blue, som <1Ypat.
rulleradc västra sundet mellan Savo och Kap Espcnm c:c pi1
Guadalcanal. Jagaren, som var försedd med en äldre v ispa.
ningsradar (SC, 1% m?, räckvidd 10') upptäckte e j · ja panerna, som ouppt äckta passerade 500 m akter om j agaren.
Den radarförsedela .i agarc, R. Tal bot, som bevakade d et ös tra
sundet mot Floricl a-ön missade även den japanska styrkan,
som utan egna förlusler i .fartyg lyckades sänka de a merikanska kryssarna Astoria, Quinccv och Yincennes sam t den
aus_~raliska kryssaren Canberra . · En japansk jagartorped
sprangde dessutom bort backen på kryssar en Chik n.4o och
därutöver skadades en jagare svårt. Anledningarna ti ll katastrofen voro många. Dels fungerade hl a förbind elsetjänsten med d en amerikanska flygspaningen dåligt, dels yoro far·
tygbesättningarna ullrötlade, dels synes den amerika nsk a
radarn, på vilken man svnbarliaen litad e ha betjän ats illa
eller möjligen ha störts" av int~rferens 1{1ed Savo-ön sall11
av atmosfäriska störningar (regnskurar) . Den j a panska
framgången , visserligen gynnad av tur, torde med siikerhel
kunna härledas till genom h ård fredsutbildning erhållen
vana vid nattstrid och utmärkt, för mörker anpas~sa d op tisk
materiel, samt skicklighet och fram å tanda hos befälh nvarel1·
I mdtslagel vid' Kap Esperence den 11- 12 oktober blev del
e mellerl.id .i apanernas tur att tagas med överraskning. ··:ro]·
" - tre lnyssar e, tv ao J• agar e - uneler am11'~'
.
Jno-expressen
Goto på väg för att bombardera Henderson Field p å GuW
dalcanal, inrapporterades i tid av amerikanska fl ygpJnil·
Den amerikanska styrkan under amiral Scott - två. tung!:;
två lätta kryssare, fern jagare - var förvarnad och låg P'

j:.

~zur s

tvärs för japanernas anmarschväg när lätta kryssa-

~~11 f{el ei:_as rada1~,-.- den ny_a SG för 10 cr~1 - kl 2325 in-

f/lllgade flende!l. lJugaeon nnnuter senare. oppnade samma
.-vssare eld pa ett avstand av 5.000 m efter att ha plottat
}j;nden ?eJa liden. Japanerna blevo fullstä~Ht1igt överraskale 0 ch fo1:lorade en tung kryssare och en J ag are, amerikal arna en Jagare. Man synes emellertid med hänsyn till alt
~en ~merika~1ska styr~wn v~d stric~ei:_s bör j an b ef ann sig i
det ford elak.~Ig a och efte1:_stravade 1-l~ge~ och, o tack vare radarn, oup~t ackt lyckats .?Plma eld pa ~~ara hall ha kunnat
förvänta sig ett annu hattre resultat, 11 all synnerhet som
japanerna vid eldöppningen ännu ej hade intagit full stridsberedsk ap. Brister i förbindelsetjänsten och i elddisciplinen
på am erikansk sida . och< japansk överlägsenhet i nattstrid
ha säkerligen bidrag,it till att så ej blev fallet.
Professor Morison säger beträffande bruket av radar i
denna .strid: "His (amiral Scotts) ignorance of the varying
capabilities of different types of radar was almost universal in th e United States Navy in 19-12".
Att så emelletid ej alltid var fallet framg år av att slagskeppet South Dakota den 4 novemb er d etta år med hjälp
av sin artilleriradar, typ FC MK3 (40 cm), med två salvor
sänkte en japansk ångare på ett avstånd av 15.000 nl.
I nattslag·en vid Guaclalc.anal den 13-15 november 19L12
(även kall at slaget vid Salomon-öarna) svnes amerikanarna
natten till den 1'3, trots den radarkontakt som. kryssaren Atlanta erhöll med japanerna på ett avstånd av över 25.000 m,
d_elvis h a blivit överraskade, om. ej lika fullständigt som de
SJ_stnämnd a. Detta berodde till stor del p å alt flaggskeppet
el var försett med modern radar, och att amiral Callaghan
eJ placera t dc tre kryssar e och tv å j agar e, som v oro försedda
h~_ed sådan apparatur, i täten, vilket medförde att de i detta
.anseend e ej kunde u lnyltj as i någon större grad. Kryssaten Helena och jagaren O'Bannon kunde emellertid via TBS
,;~~-lk beh~ce1~ Ships) ständigt ge flaggskeppet _avstånd ?ch
Ranngar till fienden samt den senares kurser efter plottmg.
b[esultatet av denna nattstrid, som snabbt övergick i meU~e ,
ev _att j apanerna förlorade ett slagskepp och en j agar e,
J. agare. Samficligt kunde
och fvra
två krvssare
atnenkanarna
'
.
' '
"
all .
1' .. 1enkana rna konstatera, att deras nk-telefoni (TBS) anoa~des ~ en sådan omfattning, atl den egna sjöstyrkcchefens
f~c er eJ trängde igenom. Dylik dålig förbindel sedisciplin
rtfor alt råda i mer eller mindre grad till krigsslutet, i all
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synnerhet bland hangarfartygens flygande personal. S 0111
säkt framfördes, att jaktplanens förare kände sig så en sn n 11l'1. ] u f t en, 0111 d e eJ. f""1ngo pra t a 1. n1unncn pao varandr a. l])h"
I den lvå dagar senare fortsaHa naltstriden, 14-15 nove
ber, ]~·ekades japanerna den 14 kl 2210 optiskt upptäcka c~ 1 1 '
amen~(anska styrkan: s~m- först kl ~300 medelst slagste p J~ 1
\Vashmgtons radar mfangadc en .1 apansk kryssare . St; ,1
därefter fick slagskeppet in så många mål på in d'ika t~:1
skärmen, att Jnan ej kunde hålla reda på vän eller fie n
~eJ~_on; kortslutning på det elektriska ledningsnätet rak~cl~
~~-~ ~33o dessuto_m sla_gskcp1~et South Dakot~s radarmateneJ
sattas ur funktiOn, vilket gJorde att man forlorade kontaL
ten med flaggskeppet och hade - för att låta Mori son tat'
·
- " a m os t· cI epressmg
c.ff"e et on o ff'"
1cers an d men; i t o ay a
all hands the feeling of being blindfol ded !".
" e
South Dakota kom strax där på i närstrid ("1.500 m) mecl
det j apanska slagskeppet Kirishima och dc tunga krYss arn,;
Atago och Takao samt b lev snabbt så illa tilltygad :w 12
svåra träffar, att det måste draga sig tillbaka, i all s~ nnerhet som fartygets åter funkl ionsdugliga radar om edel bart
förstördes eller gjordes obrukbar genom träffar. Cndc r ti den
hade emellertid amiral Lee på \Vashington med rndarns
hj älp fått läget klart för sig, varför han på ett avs land av
8.00~ m med flaggskeppets 40,6 cm :s artilleri kunde tillfoga
det J apanska slagskeppet KiDishima sådana skador a t t det
senare under natten måste sänkas av egna jagare.
Mo r isons omdöme om amiral Lee är intressant. Ha n 'iiiger:
"An able and original scientist as weil as a flagoff iLcr, hc
apprcciated the valne of radar, nsed it to keep himself informed of enemy n1ovmcnts and ladies, and Inade quick,
accurate analysis from the informations on the scrccns".
En erfarenhet från denna strid är emellertid fu llt klar.
För att kunna utkämpa en slrid under mörker måste per·
sonalen vara lika ulhildad för sin uppgift, med som utan
radar. God optisk materiel för mörkerbruk och övad utkiks·
personal jämlc vana att kunna slåss effektivt äycn utan
hjälp av radar kan en gång komma att fälla utslage t.
Underhållstr_ansportcrna med japnnska jagare - T oki~
cxpressen - hll Guadalcanal ledde den 30/11 19--!2 till nat,·
slaget vid Tassafaronoa. Helt överraskande för ami ral Ta·
nakas åtta jagare upptäcktes de av amerikansk radar kioC!{ 311
23?6. ~ch ut~attes f?r k_omhincrad torped- och arti llerJ l;.~;
sk]utmng fran en f1entl1g styrka av fyra tunga och en ],l

r

are samt sex jagare u nder amiral \V right. E lden leddes
hjälp av radar dels av lysprojektiler och låg ej
d_e ·skilt b ra på målen, till stor del beroende på att radarn
s:~rdes av att japanerna hade ön Guadalcanal i bakgrunden.
~redan d en __amerikans !~a el d_en huvuds_akligen koncentrerades
t den n armast belagna Japanska J ag aren, den enda som
~esvar a de den~anm:a - oc~ smn seJ~_are sjö~1k -----:: d;tache·~ de T an aka fyra Jagare for att avlamua sma forrad och
~lek till torpedanfal~ med de övriga. h~om ett par minuter
·-esulterade detta uh att de fyra amenkanska tunga krys:arna Minneapolis, :New Orleans, Pensacola och N orthampton sattes ur s tridbart skick. Den sistnämnda kunde e.i räddas ut an sjönk, de andr a tre kunde ej träda i tjänst '.igen
förrän ett år senare. J apancrnas förlust var en jagare.
Morison framhåller på ett flertal ställen att några amerikanska f artyg vor o försedda med den gamla radarn (SC)
och låter framskymta att om den nya SG-radarn (10 cm)
hade förekcmmit allmänt kanske resultatet blivit ett annat.
Att den u n derlägsne och totalt överraskade japanske amiralen Tan aka, vars .i agare hade däcken fulla m_ed förråd,
avsed da fö r trupperna på Guadalcanal samt dessutom saknade r a d ar, delvis kunde fylla sin undsättande uppgift och
dessutom utan större egna förluster därjämte tillfoga den
med r ad ar utrustade amerikanska styr kan ett så kraftigt
slag, visar åter att betydande resultat kunna nås av en underlägsen men beslutsam chef om han till sitt förfogande
har väl sicoJad och hårt övad personal, samtränade fartygse?heter och lämplig och funktionsduglig materiel. Dessutom
v~sar slaget faran av att vara mycket beroende av eller lila
pa mo der n, känslig och sårbar elektronisk materiel. Detta
l all synn erhet om den personal som handhaver denna, ej
ar tillrä ck ligt förtrogen med dess möjligheter eller övad_
Morison, liksom vice amiral Ruge, framhåller också, att de
amerik anska b esättningarna ofta voro oskolade eller otränade och därför voro anledn:ingen till mer eller mindre
otrevliga bakslag.
~
I nattslaget den 20-80 jan 1943 vid Rennellön kunde den
amerik anska lv-radarn utnvtt]·
as betvclli2t
bättre än tidi2"are
llnd
·
~·
~
t er det att den flygplanburna sekundärradarn IIF arbedade my ck et otillfredsställande, varför far tvgen i det rådanVllörkr et hade svårt att skilja vän från fiende i luften.
z k-~Ia ttslag' et vid [{ula- bukten den 6 jul,i var ledaren, Niiv~\ 11, för de tio japanska jagarna försedd med en radar,
ket fö rhållande ej var bekant för chefen för den ameri..
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kanska styrkan om tr e kryssare och fyra jagare . K l 01
fångade amerikansk radar in den fientliga s lyrkan p 1 2 t ~60
yards. Sju minuter senare - 01-17 - siktade jap an Pr na . f O
t•iskt den amerikanska styrkan - om ~iizukiis rada r tior
gare upptä ckt den är ej klarlagt -- och gick till lor·p ed ( 1•
fall._ Doen ame~·ikans!ce chefen, som traddecsig o_~lpp läd~ t,
eldllllatelse forst pa 7.000 yards. Inom nagra ogonb lick ~,av
Niizukii e tt sönderskjutet brinnande vrak n1en kort däqa;·
t~·~ffa d es amerikanska kryss aren Hel~~~a a_:r t~rp e dc r 0 ~]11
SJOnk. Åter hade det genom radarns hJalp forvani a dt> öve.
raslni ingsmomentet förlorats genom god japan sk u tk ik. lI den en vecka senare, d en 12-- 13 Juli, utkäm p a de natt
striden vid Kolombangara lycka d es en japansk styrk a 011'
en kryssare och fem jagare, konvojerande en trupp tr an spari
~tt med en egen förlust av en kryssare sänka en am eri k ansk
Jagare och torpedera tr e kryssare i en f ientlig sj östyrk a om
!re kryssare och tio jagare. Vid d e tta ti~~-fäll e använd e si~
Japan erna av en radarvarnare med vars hJalp de kun de både
p ejla och plotta den amerikanska styrkan, t o m två !•i mmar
innan amerikanarna fingo in japanerna på sina ra d;n· skärmar. Vid eldöppningen besköts den j apanska k rys saren
Jintsu av praktiskt taget hela d en amerikanska slYrkn n och
sänktes. I enlighet med d å rådande bestämmelser fö r nr l'illerieldledning medelst radar skulle nämligen alla far tyg koncentrera sin eld på d et fartyg som gav det största ekot på
indikatorn.
Den a ustraliska kryssaren Lcand er sattes strax d ärefter ur
s tr idbart skick och en am erikan sk jagare sänktes. Dc ja·
pansk a jagare, som dragit sig undan förr att verk ställa omladdning av torp ed er, gingo någo t senare åter tm anfall.
De infångades därvid ånyo av rad arn på ett avslhn cl a\'
23.000 yards men då den amerik anske sjöstyrkeb cfii lhavaren, amiral Ainsworth, ej var säker på om att d et v ar fientliga jagare eller hans egna, som_ tidigare d etachera ts för att
förfölja japanerna, dröjde han m ed order om eldgiv ning.
När sju minuter senar e ett antal am.erikanska lyspr ojek tiler
lys te upp horisont en kunde de redan retir erand e j< panska
jagarna urskiljas och strax efter själva obser vera h u ru kryssarna Hm10lulu och St Louis träffades av torpeder.
I siriderna kring Salomonöarna vid V ella-bukten den 17
augusti, vid Vella -Lavella den 6- 7 oktober och vid J{ejsorinncm Auguslas vik den 2 novcrnh er kunde amcril nnarn~11
bätlre än tidigare u tnyttja sin radar och uppläck le t icnde

;:l-

· rst. D ett a lord~ . till s~or del ha berott p å att h o m mars
fotta år (19-13) aven Jagarna hade utrust a ts med mod ern
dedar (10 cm), SG för y tspaning. Dc japanska fartygen , som
1:3,en de börjat utrustas med radar, li tade e meller tid fortf a~'nde m est på sina u tkikar. Vid Yella-bukten kunde därför
19
. x amer ikanska jagare med hjälp av radarledd artillerield
::nka tre japanska; vid Vella Lavella siktade visserligen
~apan ern a fiend en p å 19.500 yards kl 2231 men f örst fyr a
J ~inuter efter det amerikanarna fått radarkontakt. Under
~rtill eristridcn natten mellan 1- 2 nov emb er mellan tv å
tunga och tv å hitt a japanska kryssar e samt sex jagare mo t
fyra lätta amerikanska kryssare och å tt a j aga re koncentrerade am erikanarna som_vanligt sin radarledda eld mot s törsta
ekomålet, vilket i detta fall utgjord es av kryssm.·en Sendai
som snabbt träffades, fi ck roderhaveri och senare sänktes.
Japaner na, som ledclc sin eld m ed hjälp av lysprojcktile r,
fingo emellertid svårigheter med eldledningen, då am erikanarn a lade ut rök- och dimbankar, vilka störde .i apanernas eld men icke inver kade på amerikanarnas radarledd a
eld.
I den egendomliga sjöstriden ost om. S arnar på morgon en
den 25.10 1944 m.ellan den amerikansk e amiralen Spragues
underlägsna flotta av tv å grupper om vardera sex eskorthangarfartyg jämte jagare och den japanske am.ir alen Kuritas fl otta om fyra slagskepp, däribl a nd Yamato och sju
kryssar e samt j aga re (12,7 cm kanon er p å amerikanska sidan m ot 20,3---40,6 cm på den japanska) kunde amerikanarna tack vare skicklighet och gynnade av turen klar a sig
någorlund a h elskinnad e. Drivande dimbank ar, !;0111 amerikanarn a smart utnyttjade, regnbyar, egna j agar es dim- och
rökridåer samt dc mot den amerikanska stYrkan neddrivande rökmolnen från japanernas skorstenar "och kanoner förs~årad e i hög grad och förhindr a d e tidvis j apan sk eldgivlllng. D ett a synes tyda på att j apanem a icke använde sig
av ar till eriradar, vilket m.an emellerti d kan vara förvissad
0lll, att amerikanarna gjorde.
. Ett delvis likartat fall som det vid Kctsarinn an A ugnsia s
Vtk inträff ade vid lwo Jim a under nallen ef ter landstigningen_ den 19 februari 19-15, då japanskt flyg försökt e att ang(ipa d en d~r samlade amerikanska ~angarfart_ygs!lol~an
som dolde s1g· e:enom In(hmmn!~
,
•
sa, ask Force b8). Fartvg·en,
h...att flygplanen ej f unno dem, kunde däremot med radarn s
Jalp skjut a n ed ett antal fientliga plan.
~

~,
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Dessa lre sisla strider visa att rök- och dimbildnin , fe
faran de kan ge ett gott skydd vid sådana tillfäll>n,
filt·tdens radar är ur funktion och aU användnin gen m de~~\
medcl under mörker kanske kan komma att stegras.
a
Den 26 no~ember ~943 kunde för fö.~·sta g_ån~cn r ad at't)\_
rustade amenkans ka Jaktplan under morker msaHas til l fö·
svar mot likaledes radarutrus tade japanska torped pLi n \'i1j
deras anfall mot en amerikans k sjös tyrk a. Denna slt·hJ (.
vilken inga fartyg siktade varandra eller skadades, k n Ila tic 1
med anledning härav för "The Air bctltle o{ the Gilhr rts"s
I slaget om Filipinerna den 20.6 19-11 voro sjöstyrkcc tJ efe .:
na hinge i ovisshet om varandras lägen och rörelser. :\Ior1ison kritiserar härvid den amerikans ke chefen för hnngarfartygsstyr kan, amiral Mitschcr, för alt han icke siit.de ut
spaningspl an under natten utan endast i gryningen oct;
~kymningen, trots att han hade himpliga radarförse dd;\ fhcrplantyper, som under natten kunde ha bidragit med a tl ,p å 1 ~1
efter fienden.
Det enda tillfälle då amerikana rna synes ha använ t sig av
medel för all vilseleda japanernas radar inträffade '1d artilleribeskj utningen au Marcus-ön nallen mellan de n 'J och
10 oktober 19-1-1. Sedan den amerikans ka styrkan hcsk jul it
ön under cirka "15 minuter drog den sig undan kvarl~i t• m an
de ett flertal radarmål (bojar) och tre med elektrisk< la mpor utrustad e flottar, vilkas rörelser i sjögången jä mte radarekona skulle ge sken av att den amerikans ka s 1 \Tkan
fortfarand e befann sig där. Om resullalet av denn a liSl iir
dock intet bekant.
Resultatet av ,slaqet vid Suriago natten den 2-l--25 oJ. tober,
då den japanske amiralen Nisbimura s förband för intade ..,,
kan enligt amerikans k källa*), i hög g rad tillskrivas dc t fö_rhållandel att sam tidigt som amerikan arna kun(ie uln yl tp
egen radar lyckades dc med störsändar e fullkoml igt sä lla
den japanska, av de omgivande landmasso rna redan ..,Lörda,
radarn ur spel.
Under förberedel serna i milten av oktober före slo.J •t om
Lryte lyckades jananska, från Formosa utsända, torpcdfly!(·
plan i skynminge n med hjälp av radar finna och anfa lla
skilda amerikans ka styrkor. Sålunda torpederad e s tunga
krvssaren Canberra den 12 och lätta krvssaren Hous ton den
1-t' oktober. Då den av de japanska flygplanen använ d<~. frekvensen hos deras radarappa rater var lägre än den Jags tfl
för vilken de amerikans ka slörsändar na voro konsl ruc rflde
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.. ·des från floHan aH å tg~irder omedelbar t skulle vidt apegal 1är man fruktade, att dylika torpedanfa lt skulle kunna
ga.s,5~~nnerligcn besvärliga, när huvudanfa llet sattes igång.
~\ei1 ordnades även in01n lopp et av en vecka.
5\ 'icl operatione rna 1_n ot ~kinuwa
i a1~;·il HH5 ~o~os ~:c flest~
. . re och eskortfarty g 1 bruk som radar p1d.. e_ts , d v ~
J~la· rapporter ande fjärradarsp aningsfarly g. De b1ldade tva
1\ såväl fartyg som fl)'gpla~ riktad_e vano1
ings- ~el~ .. lu~t=
0
11...
j{eclj' Ol' d en vttre pa cl0- 10, den mre pa 20- 20 SJOlHlb
115
,·ai
·
'
J
, yst ånd från mötesplats en _för tr upptr.~_nsport f ar_lygei~. 'f 1' ll
1
~tt börja med utpla~cradcs ]~gama ..-:- .J~mte en t~ll tva LCS
ensanuna men cfler de harda fotJusterna som uppstodo
...- der storangrep pen av Kamikazcf lyga:re den 6, 12 och }-~
1 1
~ ~ 111 t 15 och 16 oktober, ökade man ut Jagarnas antal. F. r an
ch med den 10 sammansa ttes dessa radarutpos tcr, ob~lagna
0
å ett avst ånd från varandra av 7.000 yards, med tva pgare
p~h senare tre eller om möjligt fyra för att dc inbördes
~kulle kunn a skydda varandr~. \'id det första angreppet ~en
6 oktober sänkles sålunda tre Jagare och skadades tolv svart ,
enär förpostked jan från första början fick mottaga hu_vudstöten i det fientliga flyganfalle t. Efter det rad~rbcvaki~In~~
grupperna förstärkts minskades även deras forluster 1 hog
grad ehuru d:ock samma nlagt l~~ jag~re och eskortfarty.g
sänktes und er denna operation sam t 88 Jagarc och 30 eskortjagar e mer eller mindre svårt skadades, huvudsakli gen genom Kamikazcs.
När sed an invasionen mot en av J apans hemöar, Kiushu ,
- Operation Olympic - planerade~, rc~\:virerade oamiral
Spru ance av amiral Lockwood (chef for Stlllahavsn hatarn n)
24 ra darutrusta de ubåtar som framskjule n spaning för hans
styrkor. Avsikten var att utplacera ubåtarna på en förpost-linj e så alt deras luftspanin gsradar på storl avst~nd skull~
hinn a upptäcka fientliga flygplan och me~lge for det: J?a
ubåtarna stationerad e slridsledni ngsflygoffJ ceren att 1 bd
varsko "Combat Air Palrol" och leda jaktplan till platsen.
Om fienden bröt igenom spaningske djan sk:1ll~ ubåtarna
uyka. lVIed anlednino· härav fick ubåtama pnontct att ull'Ustas med med dc 1~ nva 3 cm radarn ,kallad S\' och med
en ny aktiv h vdrofon (sonar), benämnd 25 FM.
I detta san;manha ng kan det vara läm.pligt att i korhet
ll.ii.tnna något om H\gbomLsi ktet o~h rad.~rtändröret. .Radar~
~1 ktet, L AB (Low Altitudc Bombs1ght ) flck en relativt stot
använ dning i sjökriget och blev till slor hjälp för s ~tväl ar-
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mens som m arinens flygplan vid deras anfall mo t d
infördes under år 1!1 ~~t clna t:~~nd es v1d ~tnderna krmg Salomonöarna_ och i Bi stn arcl~:l
~ L~~Ipel_agens_ -~an:_atten, ~amt und er 19-i-i vid nattl iga
I h .mestska SJ011. Over 3-!;:> .000 ton handelsfartvgston a rr~· .;· Ul\
tes och mer än 110.000 skadades, varjämte ~j u örl o~•sf~1a_n k.
,..... ' llyg
·
sä nd es till botten.
LAB efterföljdes strax före krigsslutet av del ä n hätt.
lr,
arbetande radarsiktet Eagle.
.·
. Radartändrörets arbetssä tt grundar sig på Dop pll'I' Jl 1111
·· l'1_~ t- f..or~n:~aol r e fl elder~de rad iovågor-D e. f r~on e tt ror
'
cipen.
aven heligare framhallits en 11 ,
som
namhgen,
a
h
na
ngot
f l
l"
ll
l ..
an d en ~r:pru~_1gli ga, b e I'O erJde
<v.ens
~e
'
gre
ao
er
__
e
1?gre
p~1 <;>m f?ren:alet ror s1g mot ell er fran sandaren. Om ett
ro.rhgt for ~mal , s~som_ ett fl ygp la n , komm;r i radiosiralens
vag, uppstar alltsa en mterferens m ellan vagorna. Den härig~nom alstra<;~e strömvariationen kan förstärkas och vid en
viss s!orlek vw ett thyt:a tronrör utlösa tänclanord n in g~· n ge.
n9m ~ terverkan på osctllatorröret, varför s·ärskilt m otlag:l rror eJ erfordras.
_Radar tändröret, som normalt arbetar på en fr ekvo:n s av
b0- 300 mps (1- 2 m), användes för första gången i Stilla
Havet av kryssaren Helena elen 5 januari 19-13 och fr :'m november samma år för ekom det allmänt på hang arfar tygsW_upperna. Ett exempel på rörets verkningsmöjligh eter erh?ll~ redan uncle:· natten (på morgonsidan) den 2-i j :,nuari,
da J agar en Radford besk ö t på racl,ar upptäckta j a panska
flygp~an som från Vilaflygfältet vid Kulabnkten aug. cp en
m!1enkansk styrka. Enbart med radarns hjälp och ulan bistand___av __ strålkastare nedsköts fyra flygplan , som ej sik tades, forran man såg d em explodera i nattens mörk er
Radarländröret fick i börj a n ej användas annat i.in över
vatten för alt fiende n ej skulle kunna få tag i kon s! tu k l~o
nen_. Från juli 1914 fick engelsmännen emellertid d isponera
dyhk a mot V l-robotarna, varvid under sista storan fallet
av insatta 10-1 robotar G8 sköts n ed av luftvärnet.
Radartändrörförsedda projektiler a nvändes m ed stor
framgång vid Okinawa, vid Luzon och i lVIedelha n L J11Cll
fingo insätlas i landstriderna förs-t i december 19-i-1.
\'id krigsslutet had e mer än 130 millioner radarl <indrör
tillverk a ts.
Yad beträffar utvecklingen av tYSkarnas luflvärn s;lllllllnhade ett trettiot nl goda
n.ition visade det sig senare, alt

pan~ka sjö~·ar tei:- Bombs~ldet

an{'s-

'

00

de

t>Pslag till ~v~~ån~lständrör för dylika pr?jektile1: men inl~l

~~ de s_~a var sa lan gt kommet alt senelJllverkmng hunntt

"o"ångsa ttas.
]"

ubåtskri get.

slaget om Atlanten.
Son1. tidigare påpekats hade engelsmä nn en redan somm ~t
ren 1939 en flygplansradar klar, avsedd d els för nattjakl-plan (Al,: 1,5 m)_ dels för Coastal Commands spaningsplan
(ASV, 1,:J m). I Jamwri 19-iO erhöll ett fålal av sistnämnda
plan ASY-radar, men först efter seriemässig tillverkning
kund e dessa r a daranläggningar från augusti 19--10 i n ågon
störr e utsträ ckning inmonteras i därför lämpade plan, \Yhi tley, m ed betydligt ökad aktionsradie. Med denna ASY-radar
nådd es en räckvidd av 27 distansmin u ler mot f artvo med.
ett deplace men t, understigande 1.000 ton.
Ett i juli nedskjutet tyskt bombpla n blev d et första offret
för Al-radarn medan, enligt Roskill, ett flygplan ur Coastal
Command för först a gången den 1G augusti lyckades uppnå
en fr amgång genom att med ny a sjunkbomber svårt skad a
den tyska ub åten U 51. Det framgår emellertid av ett sammanträde, som av engelska amiralitetet anordnades i oldober f ör dryft a nde av skyddsåtgärder för handejssjöfarten ,
att de i ?ruk varande flygplanburna radaranläggningarna
vo~:o av rmga värde och att bättre och effektivare apparatur
kravdes för såväl flygplan som för eskortfartygen samt att
nk-telefoni erfordrades för att uppnå ett golt samarbete m ellan far tyg-flyg i j akten på ubåtar.
Ett visst sådant samarbete upprätt ades i slutet av år 10--10
mellan eskortfartyg, som hunnit utrusta s med en ytspaninos~adar (1,_~---:--1,4 m) och Fi~-~1ter Comm~n?. D etta samarb:te
. estod dan , att de radarforsedda ubats] aktfartygen skulle
~~-rapp orl e_r~ upptäckta .. ubåtar till Fighter Command samt
tarefter chng?ra de utsanda fl ygp lanen mo~ d~- s_iktad~ ub åk~~n as upp ehallspla ts. D etta system , som 1 bor] an eJ godf"~~~ es. a: RAF, kom emellertid icke i bruk i större skala
01 tan 1 JUni 19-!1.
t rån_ januari 19p hörjade ~örändrade ASY-ap~?ara_ter och
8 Panm~srad ar fo~· far~yg, __ vilka km~-~t~·uerats sarskilt :.ned
llb~syn till att erhalla forhattrad e mo]hgheter att upptack a
tn. ata r i marschläge att installeras i såväl Coastal Comand s flygplan so m i eskortfartyg. D e t blev tyskarnas tr e
~b

h.
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skickligaste ubåtschefer, Pricn, Schcpke och Krctsch mc· 1• ,.
med sin a ubåtar och besättningar först föllo offer för <le'' 0111
11
förbätlradc radar.
l1 a
På afloncn den 8 ll1Fll'S l!) n angrep i dbigt vä dcl' t l'
under Prien i Nordatlanten tmyo konvojen OB ::2!):3, u r y · 1
kcn han tidigare med i. orpcd lyckats sänka 22.000 l<'n h !L
delstonnagc. Yid ett tillfälle då siklen förbättrades UJ p l~i~;~
tes ub å ten av ett cskortf arlyg, anfölls och skadades. \y d '·
engelska jagaren \Volverincs. krigsdagbok framgiir alt janen
r _e ns cl.1ef, -~ stället för al~ som _nonna.lt avskjuta l yspr~lJ~~:
Ll!_er, vHl nasta anfall a.~1Vande s1g av sJ~ radar och ])<' grund
h.arav lyck~~les ouppt~.ckt komm~ nba.ten så när a 'tll elt
SJunkbOJ_nbfalt kunde laggas. rakt over <ten plats d är ub t1ten
snabbdykt med den verkan alt denna gic'k till botten') .
Cnde~· ett nattligt konvojslag tio dagar senare vibl F~ir.
öarna, den 17 mars kl 0300, infångade radarn på de n cngeb.
.ka jagaren Yanoc, som arbetade tillsammans med i !"·aren
\Yalker, den tyska ubåten U 100, (Schepke). Ya n~JC"' gick
omedelbart till anfall och lyckades i mörkret ramn w ub aten
som sjönie Under det Vanoc var sysselsatt med all söka
bärga överlevande låg \Valkcr i närheten med sin akli\ a lwd.
rofon (asdic) i full verksamhet. Och nu hände något nästan
otroligt. Den sistnämnda jagarens hydrofonist rapporte rade
plötsligt, alt han fått in en ubåt, som ,just dykt. Jag arc!t efcn,
som var ni'tgot skeptisk och trodde det rörde ~ig om den just
sänkta ubåten kontrollerade hydrofonuppgifte n och L nn atl
riktning och bäring angav att ubåten borde befinna ~·g un·
der \'anoc. Sedan denna dirigerats åt sidan gick \V all er till
anfall och fällde sjunkbomber. Slrax efte; dök i 1 at tens
mörker den av explosionerna skad a de tvska ub å tc1 C 90
(Kretschmcr) upp och sänk les med artill~ri eld. Tillfii llighe·
ternas S!1cl och enligt FC U 9!) :s utsago det felaktiga j ni t h ans
VO vid sildandet av de engelska jagarna intagit ulå.t.;l samt
samarbetet mellan radar och hydrofon gav här föl fö rsi:~
gången resultat och clt mycket golt sådant - tv å ulla tar 1
ett svep och därtill just ub kHar som fördes av dc mes t e;·farna lYsk a ubåtscheferna. Dessa tre förluster tm dc• m ar';
månad ·blev ett hårt slag för tyska ubåtsvapnet och fi'r rn; 1 .i~
ral Dönitz, i all svnnerhet som orsaken förblev ob ck: nt 1° 1
honom, ehuru hm1 vid denna tid började ana, att u agot nytt,
* ) Uppgiften erhållen ur den tyska tidskriften Kristall, 1956. captain
D. Macintyre, R. N., författare tiil boken "U-Boat Killcr" (1956) och gcd
vän till chefen på Vvolverine, framhåller emellertid att vid det nedan
skildrade anfallet av Vanoc mot U 100, radar !för för sta gången bidrog
till upptäcl, t en och sänkningen av en ubå t .
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j{ant motmede l tagits i b r uk av engelsmännen. l-Ians faro~~or stärk tes under sommar en 19-11 genom ytterligare sänkh~1~gar, d ä~: förlusten eJ kund.e klarlägga~.' samt av rap]_)()rter
~ån åter.:'andande _nba tschefe.~· som berattaclc att dc 1 on<\·Jiot h og grad siktas och overraskats under mörker av
tu l o
· ·1e. tydhgt
· att dc engfientliga
ocs l~or tf' ar· tyg. D essa tec lccn ;r1sac
elska ubats]ag:::!rna utrustats me<} nagon form a':' radar.
De ovan erhallna resultaten naddes trots att oessa radarunläggi;in gat~ ledo av.. den svag~1cten a~t de icke n~agc:·a~lc
eller gavo nagra anvandbara varden pa korta avstand, när
slutanfallet skulle sällas in. Roskill si.i.ger härom: "I l still
remain ed necessary for the escort vessel or aircraft to clo!'e
to a r ange at which ils guns, bombs or depth charges couhl
be used lo good cffect; and in the last stages of this approach,
durin,q w hich the radar contact would fade away, visual
ighting remaincd an absolute rcquiremcnt."
5
I september lU·H fick amiral Dönitz slutgiltig bekräftelse
be träffa n de fiendens innehav av radar hl a fråH en av sina
mera fr amstående ubåtsbcfälhavare, löj lnant Suhren. Denne
mecld ela d c, att han uneler fem nätter hade hindrats av fiyrr
och jagare att komma till anfall mot en konvoj i Gibralta1~
område t. Den sjätte natten, den 23j!), då han lyckals konuna
tä tt inpå konvojen girade emellertid en korvett rakt ned pt1
honom fr ån ell avstånd av c:a L1.000 m. C 5G l, Subrens ubål,
fortsal te sin anfallskurs mot konvojen, avfyrade fyra torpcder m ot densamma och girade undan enär avståndet till
korvetl en n edgåt t till knappa 2.000 m. Den senare svnics
emellertid ej ha observerat att ubåten girat undan utm-i passer·ade 7- 800 m akter om denna, för att kort därefter börj a
rtt systematiskt letande. Då nu U 56-± befann sig mellan
k.onvoj en och korvetten förelåg ej större risk för raclarupptackt med handelsfartygen i bakgrunden, varför omladdning
verkställdes, allt for tf ar ande i mars d 1- (mellan-) läge. När
~etta var verkställt beslöt uhåtschefen, som bedömde, att
cen, ~n gelska radarn under 2.000 n1 hade någon slags "död
z~n Inom vilken den ej reagerade, att "hänga sig i svansen"
Pa korvetten för all i skydd av denne åter komrna till skoit
~not konvojen. Ubåten l)'ckadcs även strax därefter alt in1~a p la ts på korvettens ena låring på ett avst[md av c:a
a· 00 111. När den sedan avskjutit sin sista salva och äve~1
;1vfYrade sin häcklubs-lorped mot konvojen råkade "beskvdvaren" - korvetten Zinnia - gira in i sistnämndes ba.na,
0 ~hvi~.. den, "under uhålschcfe~1s beklagande", sprängde:;
SJ onk

531

530
Subrens taktik allt med hjälp av mycket goda n a ttk il·· 1
och speciellt uttagen och tränad utkiksperson al sö k a b~' ~Q
sig in mellan eskortfartygen och konvojen san~ct d~ir 1.u
"hänga sig" p å något eskortfartyg, upptogs och a nY ä n\]~'1
av de mer erfarna och _dristiga ub å ts~~~e~erna fra_1~1 lt ll def:s
eskortfarlygens antal gJorde dett a omo]hgt. Dc d]a n ,l stc, s
dem_ åt erging~. ~å otill den a':' Krets~hmer tidiga~·e u t a t L eta~~
taktiken a lt nufran konvoJens nntt avfyra swa toq) ede·
~Ie~1 i de lta _sc~1are sl_cede av k_rige~ .. kunde iclc~ ub åt en, so 1~;
l.~~h~are vant f_allet, J.. ~narschlag e forst bryta s~g genom den
forllga b evaknmgen for aH sedan sacka n ed bland h a ndels,f~rty~-~n . I s tället ~n å stc man i uläge .~öka m~_nö,:rPr a sig
J'at t ror om konvoJens anmarschvag for att dar eflc•· inne
bland h andelsfartygen intaga mell a nläge. Härvid ut sat tes
ubåten visserligen för risken av kollision med dc ssn, men
erhöll i stället i deras hägn skydd mot fiendens ra d ar.
A tt Coast al Commands flygplan vid denn a ti d \Tro utrustade med radar anade tyskarn a emellertid icke. del vis
heroende på att dera s egen nattjakt ännu ej förs ett-; med
dylik materiel.
Under utnyttjande av den j juli 19-iO fram s tälld a .~ wgn e
tmnen och med hjälp av förbättrade rörtyper byggdes denn a
wmmar en experimentradar för cen timeterv ågor, f;i rscdd
m ed en parabolisk reflektor. Unde r försök i Swanagc med
denna prototyp nåddes lyckade och hoppingivand e r..' snlla t
mot såväl flygplan som ubåtar. Med hjälp av det b ety dligt
mer koncentrerade strå lknippet fr å n denna mikr m a gsanläggning kunde torne t på en ub åt, j a till och m ed pe nskopet
upptäckas på ett avstånd av fyra sjömi l. Genom fo rtsn t_t ,int ensivt forskningsarbete lyckades Ad miralty Sign al E stablishment (ASE) konstruera en för praktiskt bruk an vänd·
par radarapparat för 10 cm, känd under beteckningen "27:_",
den första under kriget insatta radarn för mikrovå gor. \Hl
konstruktionen av denna för ub åtsjaktfartyg en avse <1d a anläggning hade man tagit hänsyn till att den skulle k unna
arbeta även under rullning, liksom till att den ostli kn a nd~,
roterande antenn en (reflektorn) måste placeras p å lii mpl 111lg
plats och skyddas för väder och vind, vilket skedd e gcn°
att inneslut a densamm a i ett plasthölje. Denna fö rst a afJ~-.1
tenn var försedd med två reflektorer (se bild 7) , en
sändaren och en för mottagaren .
.
..
ocl l l·ednO
I maj Hlcll beställdes 350 dylika an l aggmngar
11 11
ed de n
m
v
A
därmed.
i juli h ade 25 eskortfartyg försetts

s6

°

Bild 9.

Den för eskortfartygen konstruerade 10 cm radarn nr 271. Observera att
.särskild reflektor finnes för såväl sändare som mottagare.
(Ur Science at War).

271-rad ar utrustade eskortfartyg tillfördes efter augusti m åe_tt stort antal de till Ryssland destinerade konvoj erna.
et VIsad e sig härvid , särskilt under första månaderna av å r
~-942, att man med denna fartygsradar (10 cm) nådde belyd-~gt bättre resultat än med den flygplanburna ASV (1,5 m).
Aven de eskortfartyg, som svarade för skyddet av konvojer~~ Un der passagen av det 1.500 sjömil stora gapet i Atlanten,
f'~r fl ygskydd ännu icke hade kunnat anordnas, erhöllo i
h and denna radar. Likaså _utrustades snabbgående
1 ~tsta
Upptr ansportfartyg som Queen Ebzabeth och Queen Mary

tad
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med dylik radar, vilket medförde alt örlogsfartygsskyd d f"·
·d eras del i vissa områden kunde undvaras, ett förh~tl! a ) 1 '
11
.sont var av stor be.~ydels~ vid denna tidpunkt då b risle n ~~
eskortfartyg var hogst kannhar.
1
Under 19"10- 11 utvecklades även en del av de va pen 11111
som utnyttjades för ubåtsbekämpning och som med hjä lp a1:
radarn nu kunde insättas med bättre ef~ekt. Sålu n1la ll~
byttes först och främst de nära nog verknmgslösa flyghonthcrna mot särskilt för flygplan konstruerade, 125 k g t u 1w::~
sjunkhon'lher, vilka i juni 19{10 fingo laddningar a v To rp~~
och något senare på grund av operationsanalytisk a u ndersökningar, inställdes för att detonera på ett djup av endast
7,5 m. I juli 1941 blev den första högfrekventa p ejlanord.
ningen HF-DF klar för fartygsbruk Redan i slute t av 19-J.l
hade ett flertal engelska och kanadensiska eskortfa rtyg ut.
rustats härmed, så att i varje konvoj ingick förutom ctl med
radar även ett med I-IF-DF utrustat uhåtsjaktfartyg. Yå ren
19-12 hörjade även USA förse sina motsvarande far tyg med
denna pejlapparat, som i slutet av år 1942 normalt förekom
på alla för ubåtsjakt ianspråktagna fartyg.
I oktober 1940 uppsattes på Island den första fl ott iljen
flygplan ur RAF, vilken så småningom fö l jdes av ytterligare
en från Coastal Command. Under de två fö r sta k rigså ren
verkställdes av samtliga förband ti llhör ande sistnäm nda
flygstyrka 587 attacker mot tyska ubåtar. Trots dett a hade
flygplan fram till slutet av maj 1942 endast lyckats sänka
nio ubåtar, mot ett senare uppnått resultat av över 200 ubåtar från tiden juni 1942 till krigsslutet.
I maj 19M utrustades flygplanen med en lyshomb, Sno\1·flake, som ersatte tidigare använda ljus och som sku lle förvandla natten till dag (Bild 10) . Samma månad togs d c förs ta
CAM-ships (Catapult Assisted Merchant-ships) i bruk, d v ,s
fartyg, försedela med en katapult och ett, någon gång tva,
Hurricaneplan. I juni insattes det första eskorth an ~ar!ar
tyget, H M S Audacity. Dess bana blev visserligen eJ lang,
·enär det sänktes av en ubåt under ett konvojslag i de cember samma år, men då hade fartyget med sina flyg plnn ~·e
dan visat vad de kunde åstadkomma genom att v id detta
tillfälle b'idraga till sänkandet av fem tyska ubåtar.
..
Hösten 19-11 liksom under våren 1942 insatte en ge lsJllfll;nen i ökad utsträckning eskortfartyg och flygplan 1;10t u?ti~:
tarna under deras passage av Biscaya med stegrade ubal
sänkningar som följd. Under senare delen av 19-11 bcsal e5

53.3

Bild 10.
Tysk ubåt anfalles i Biscaya av ,flygplan ur Coastal Command under
utnyttjande av fall-ljus.
(Ur W ilson-Robinson: Coastal Command leads the invasion) .

~rönl an d och Azorerna där pejlstationer uppfördes, 1iksom
aven p å Irland och den kanadensiska kusten.
l Medelhavet hade engelsmännen för skydd av Malt nkonvoj
erna insatt hmv>arfart)rget
Ark Royal
vars flvgl)lan
\'
o
...
.
'
.; . .__
försedda
med
radar.
Sedan
detta
fartyg
sänkts den
1
r../1119-11 stationerades nio av dess Spitfircplan i Gibraltar
u~r .. att förhindra tyska ubåtar att intränga i Mede!ha,~et. _Dc
~/0 td e härvid nio att acker under mörker, varvid U 4!:>1 eten
vftl~ .blev den föi:sta ubåt, som sä~Jid~s nattetid av flygpla~l.
el}Igarc tre ubatar skadades. I JU11l 19~12 uppenbarade sig

ro
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Bild 11.
A VLR- (Very Long Range) f lygplanvinge monterad Leigh-Light
strålkastare. (Ur Science at War) .

de för:st a m ed Leigh Light utrustade \Vellingtonbo mba rna
över Biscava (Bild 11) .
.
Und er 1U-11 började även amerikanska jagare d cl laga. 1
konvojeringstjänsten öv~~ A tl a nt en; varvid j~ga~·e n . Lf~~k
d en 19 n ovember som. forsta am enkanska kr1gsf ar l ~ g 1
rad a rk ontakt med en tysl~.ub åt. I all1~1änh et var vi d d~~::,~
tidpunkt endast ett av d e for en konvoJ avdelade f em c sl~ l·
fartygen försett med radar. Från oktober börjad e m a n ei11 e1_
.
· ytsp~
. ning.
· sr[•
ler tid" förse dem. med den a m enkanskbyggda
111
d a rn SG för 10 cm och sommaren Hl42 voro de f] e'i lfl
rustad e därmed.
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' 'åren 19-±2 började tyska ub å tar operer a ulanför USA :s
. tkust och kunde d e första månad erna inregistrera stor a
0 ~ J11aångar ifrå
g a o1n sänkt handelsfarlygstonnage. Amerif~ ~~a~na blevo ?verraskad~, och d å de ej hel lc~· vo~·o ru.s~:de
för en dyhko eventualitet t?g d el . d em ore~abvt lang hd
1' nära
ett hal vt a r - att argamsera sm ubatsJakt, som blev
f fektiv först omkring juni- juli 19-±2. Då hade redan sedan
ett par m åna d e r även annens flygplan , försedela med radar
\ . 10 cm, delt agit i bekämpandet av ubåtarna. Baxter krii?serar den amerikanska flottan för a lt d en dröjde med att
1:tnyttja de .nY.~ flyg~urna. motmedl en oc~1 cite1:ar profe,~sor
Bush, . so~n. mfor a1~11ral Kmg uttryckte. Sina tv1vel ?Hl ~h e
full s1gn_Iftcance of .the modern techmc.al tren(!S 1s bem~
yeighed m th e co un CJls where the strateg1c plannmg occurs
och att " that planning at th e top lev el in the absence of the
scientific mind was an incomplete and hence· dangerous
procedur e".
Sommar en 19"12 inmonterades i flot ta ns spaningsplan liksom i d eras blimp s (små luftskepp) en för dem konstruerad
radar för 10 cm benämnd ASG, ibland ASVS . Den för luftskeppen avsedda radarn vägde c:a 1;)0 kg och hade en räckvidd mot konvoje r av 85 sjömi}. Dess a blimps användes först
endast vid Lakehurst men baserades under tiden för dc
värsta ub åtsanfallen även vid Mexikanska bukten, på Florida, Jamaica, Trinielad och i Brasilien, i och för kustövervakning. D e gjord e normalt en fart av 45- 50 knop, maximalt 60, voro bestyckade med kulsprutor och buro sjunkboinber. Under mars och april utrustad es. för öwigt 14
av dem med den magnetiska, flygburna deteldarn MAD
(Magnetic Airborne Detector). D å blimps pö. grund av sin
konstruktion voro mycket sårbara och genom den låga farten även lätta att skjuta ned samt gjorde ringa nytta under
lllörker eller dåligt väder ansåg man sig senare ej ha någon
~törr e n ytta av desamma. De användes dock vid konvojer
1 yiss
utsträckning, enär dc hade en på h andelsfartygsbcsättl1Jngarna s moral god effekt, trots att konvojbefälet ansåg att
de enb art voro röjande. N umer a anser man emellertid i
f.lllerik ~, at~ bely~lelse1~ av dess~ blimps _vuxit, enär riske?kor heslqutnmg fran ubat bortfal h t, och luftskeppen och ~eh
l{0P~r arn a i viss mån. komplettera _varandra v. i~l ub åts] akt.
bi~hkoptern s~.m spamng~phn~ och barare a\: akhv h~'drofon ,
1
lllps som barare av effekhv radar och SJUnkbomber.
hörjan av 19-13 hade de amer.ikanska eskortfartygens
llJorkertaktik vid anfall mot de tvska ubålama tagit följan-
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dc form. Så snart deras SG-radar hade fångat ett ma ]
förmodades vara en ub å t, sattes kurs mot densa m n 1a' ~,01 11
efter på lämpligt avstånd eld öppnades samtidigt som ;nr ~l'
slrålkaslarhelystcs. Elden leddes dels op tiskt, d els m ed ht-ft
av radar. I-Iösten 1943, när förtroendet för radarn h ade öl - ~tll
hörjade man att enbart på radarkontakt öppna el d l ik~~ s,
leda densamma med radarn. Om ubåten dök, up pfn llad111
d elta omede_lhart på r~darindika~orn genom att m ~~ le t fö~·~
svann, varvid den akhva hydrofonen genast - o1 tn tac]
vare d e speciella ljud som kunde uppfattas i sam h and llle ~
dykningen - -- kunde övertaga ansvaret för kont akte n ocJ
lämna.. er!o~·derl iga ~1ppgifte r on~ ,avstånd ?ch ri kl n1n g fö;
det darpa msatta SJunkbombanfallet Monson ko nsla terar
i delta sammanhang helt kort att bland de erfarenh ete r 80111
man fr å n dylika tillfällen cehöll, även var den a tl en salva
sjunkbomber inställda för ringa sprängdjup fram k alla de 5;1
kraftiga skakningar att eskortfartygels radar skad ades och
b1ev obrukbar, vilket sedermera nedsatte anfallsm öj lighelerna. Så dana farhågor synas man numera ej behöv a hvs a hrträffande ubåtsjaktfartyg, försedda med squid eller likn an de
sjunkbombkastare.
När en i Medelhavet opererande tysk ubåt i slutet av december 1941 meddelade, att den i mörker anfall ils av ett
flygplan som fällde sjunkbomber, mottogs denna up plysning
med en viss skepsis. Amiral Dönitz som b l a gen om sä nkningarna av hjälpkryssaren Allanlis (Schiff 16) och fiir rå dsfarlygct Pyton jämte andra illa varslande samma ntrå Hand en på havet hörjat misstä nka illegal underråttelsc vcrk salllh et ifråga om ubåtarnas operalianer m m ville tr oh delta
ännu ej sätta tro till åsikten a l t fly gplanen förde radar.
Då emellertid en ub åt i mars 1942 vid hemko ms len rap·
porte rade att den i nallens mödar belysts med slr[1lka stat:c
från ett flygplan rådfrågades tyska radartekniker om mo~
lighe lcrna för flygplan att föra radar och att kunn a l ok~ h
sera ub å tar härmed. Svaret blev att detta verkade ot ro ligt.
Under juni 19-12 ökade, fråmst i Biscaya, anfallen f r ;ll1 \\'e~
linglonbombplan, senare även av Catalina- och Li hera tolplan, och likaså stegrades antalet av genom flygsjunldJ 0 111r
her skadade ubåtar, som tvingades återvända till hase n-. 11
juli uppgick av okånda orsaker förorsakade sänkn ingar \1n
sex, en m ycke t hög siff~·~· ~å för_~u~lcrna fö~·.n~od ad ~\ }~
framkallats av flygplan forsokle Domtz hos Gonn g cd 1' 1 11
ökat flygskydd under ub å tarn as ut- och inlöp an de. 11 10

de1111 a b egära1: ~vslogs. Vndcrsökningama av raclare_:-perter
-Jarlad e samllcbgt, att de engelska flygplanen med sakerhet
~t,l)'ttjad e radar på meterlångel vid sina anfall. De anvånde
0
.~ av d en na ända tills. de kommo in. på ett avstånd av c:a
;~oOO m eter_, .. då motorp drogs av och a!1fallet full~öljdes Cl~
dast m ed h]alp av stralkastare, en taklik som trollgen d elv1s
berodde på att radarn icke fungerade på korta avstånd.
För att varna ubåtarna konstruerades omedelbart en radarrnott agare FuMB (Funkmess Beobachtungs-Gerät), som
skulle uppfånga de av flygplanen utsända radiovågorna pu
14--1,5 m eters våglängd. Den första, rätt primitiva radarvar1;aren k allades Metox och bestod av en ursprungligen fransk
mottagar e, typ Grandin, som. f örsågs med en bärhar ramantenn av trä, ett så kallat "Biscaya-Kreuz". Dylika radarvarnare för ett mottagarområde av 70- 300 cm började installeras
i ub åtarn a redan i augusti samma år och angåvo riktningen
men ej avstå ndet till såndaren. Antennen måste vid intagande av m arschlåge föras upp på bryggan och nedtagas för e
dykning. Anläggningen hade innan den inmaterades åven
undersökts om den själv strålade, vilket ej visade sig vara
fallet. Ver kan av Me tox hörjade redan göra sig märkbar i
septemb er, då förluster av och skador på ubåtar minskades.
En i oktober samma år ur ett nedskjutet flygplan tillvaratagen engelsk ASV-radar (1,5 m) underlättade arbetet med
att förhåttra denna provisoriska mottagare. Det dröjde emellertid fl era m åna der innan, redan år 1939 föreslagna, tryckfasta ge n omför~ngar hade kunnat installerats på ubåtarna.
~adarv arnaren försågs så småningom dels med en antam ailsk våglångdsökare för 1,2--1 ,8 m dels med det s k "magiska
ögat". Införandet av denna radarvarnare medförde dock den
nackd elen, att beskittningen numera omedelbart kunde höra,
när en fientlig radar fångade ubåten, e tt förhållande som
Ytterligare pressade deras redan hårt spända nerver. Behovet av en mera diskret och även avståndsmätande radarariläggning gjorde sig därför snart gällande, och under senare
delen av år 19-12 började en för ubåtar avsedd radar (FuMO
::::::: Funkmess-Ortungs-Gerät) att inmonteras.
.. En i krigets första skede på ett flertal ubåtar inbyggd förSoksrad ar, typ GEMA, arbetade m.ed en våglångel av 80 cm
0
~h m ed antennernas elipoler placerade p å framkanten och
1
.dorn a av ubåt e ns tornbeklädnad, på ~ätt ~om framgår av
1
\ ~d 12, ersattes med en modernare anlaggmng, typ Hohent; .tel för 53 cm (Bild 13). Denna radar innwn lerades så småIngom på de flesta ubåtar, och dera s sångbotten-liknande
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Bild 12.

Ubåtsantenn för tyska försöksradarn "GEMA" .
D :polerna färstade vid tornet.
(Författarens arldv).

reflektor var till att börja med banddriven. Mot sl ut et av
kriget övergick man dock till motordrift och ers al le den
Lidigare radarskärmen med en PPI-indikator av Lysk arna
kallad Panorama-Sichtanzcige. Dessa apparat~r vor~) emellertid icke av något större värde, då de voro ömtåli ga o~h
ideligen utsalles för haverier dels genom att katod slrålero ..
ren på grund av den i ubåten rådande höga luftfuk tigheten
snabbt blev odugliga, dels genom att transform atorerna
brändes ned, dels slutligen genom att antennerna sk adades
av vattentrycket, varvid karlslutning uppstod och gj orde deJJ1
obrukbara.

B ild 13.

Antenn med s!{yddsl{åpa för den tyska radarn "Hohcntwiel" på U 844
(typ IX C 40 - 114.4 ton).
(Författarens arkiv).

I slut et av året kunde även en ny och hältre mottagare,
S.amos (70- 330 CHl) bör j a tagas i 'b ruk som radarvarnare,
v.~lken även erhöll, sedan de tryckfasta genomföringarna inforts, en fast antenn på bryggan, en s k Baliantenn (Bild 15) .
,Dnder tiden hade dc allierades forskn ingar på centimeterlaglängd resulterat i en mikrovågsradar även för flygplan .
Inar s månad 1942 blcvo de försla i USA - ej scriemässigt
..._ och av RL snabbt tillverkade f lygburna mikrovågsappat~tern a (SCR 517) klara och inm<?~1 l era~e ~ de .~.rmcns fly~
Dan av typ B 18, som avdelats for ubats]aktl]anst. Dc V1-
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sade sig u tmärkta, och ett av dem. lyckades red a n de .
n ,
. u t er, a nfal]u
l' t ansmmo
o 11 os
l ot· pa.
.. l\:a en l~)a
apn'l att upptac
un~]n
k
e.s,
nad,5l
~·.es~~ltat
v~ssa
bht~.ru
och ~o~nba .densamn~a.
de eJ mrcg1strera nagon sanknmg forran den l Jul i 19.12
,och då av U 701. .Fr~m till december öka~les .de m ed hjä] l
av denna radar mfangade offren med mo, 1 etl pa r fal]
'
sänkta genom samarbete med örlogsfartyg.
Ytterli~ar? 14 dylika apparate.~· fär~igs t äl~dcs och il1Inon.
~.erad~s 1 Libel:a lorplan, som flogos over h}l Englan d och
overiamuades till Coastal Command un?e~. hden. augus ti ti\]
december 19-!2. De voro avsedda att msattas 1 slage t on1
Biscaya hösten 1942, men kunde tagas i bruk för st i febr 11 _
ari 19-!3.
Även amerikanska armeplan av typ Flying Fortress och
Liberator utru stades med SCR 517 och utnyttja des fö r b ombning av de tyska ubåtsbaserna Lorient och St. Naz aire den
21 oktober resp 9 november. Trots att bomberna lågo inom
målomr ådet synas de åstadkomna skadorna inte h a fr amkallat någon inskränkning i ubåtsverksamheten.
I januari 1943 överfördes ytterligare 11 radarförsedd a Liberatorplan och i mars funnos dylika ubåtsbekäm.pande 11lan
utplacerade dels i Marocko, dels något . senare p å Ber m ud a,
Trjnidad, Cuba och Ascenscion.
Under vintermånaderna 1942--43 svnes alltså en vi ss upp·
laddning av radarförsedda flygplan· med stor aktion srad ie
ha verkställts inför det denna vår insatta och för d c tyska
ubåtarna så förlustbringande slaget om. Biscaya.
Enär detaljerad historik över hela andra världskr ige l t,ill
sjöss ännu ej har publicerats - Morison har ännu några
oskrivna volymer berörande USA och Roskill en om Storbritannien - föreligger stora svårigheter att söka ge n ågon
tal ande statistisk belysning av radarns insatser under sena re
delen av detsamma. Morison ger oss smntliga av USA :s fl oth~
och armeflyg utförda ubåtssänkningar, Roscoe i D es< roye1
~perations ?e av ..amcr.ikanska .1a~arc <_>Ch eskortfar tyg u\
forda, Rosloll en oversikt av bnll1ska flottans och Co as ta(
1
Commands resultat men sistnämnda endast för tiden 19~·
- våren 19-!3. Roscoe har särskilt lagt sig vinn om nt t p:lpeka, när radar var d et instrun1ent som. gav den för sta koll'
.
takten.
1
'
mer.
a
förluster orsakade av
I bifo~wd e tabell U{))1tacras
d•JJ'
::'>
u
'
eskortfartyg,
och
flygplan
hangarfartygsbaserade
kanska
radar givit den första kontakten.

Tab ell 1.
AV amerikanska jagare och eskortfartyg i sanwerkan med
korth angarfar~ygsflyg medelst radaro- eller hy~.rofonkon
f:kt upptäckta J apanska och tyska ubatar, som sankts.

--

--

Antal sänkta

ubåtar

d
Upptäck, Upptäck' j
An ra
1
k
ta genom ta genom ]
orsa er.
r a dar. ] sonar.

l

ll

Av 66 omtalade japan'
ska u b sän kta under tiden
apri11943' aug. 1945

39

22

5

Av 57 omtalalade tyska
ub sänkta under tiden
april 1942,maj 1945.

15

30

12

Summa

Summa
sänk n.

l

66

o'l o av ge'
nom radar
upptäckta

l

57

59

°/o

26

o/0

44

o/ 0

l
5-±

l

5-±

l

17

l

123

l

Någr a större slutsatser kunna icke dragas av tabellen men
anmärkninP"svärt är alt procenten av med hjälp av radar
siktade jap~nska ub åtar är mer än dubbelt så stort som. föt:
de tysk a. Troligen ligger anledningen härtill att söka dels 1
de j ap anska ubåtarnas storlek dels däri alt dc tyska ub åtarna snabbare erhöllo radarvarnare, dels även på tillkomsten av snorkeln.
Då man betänker, att radar var i hög grad röj ande,
inses att speciellt flygplanen undveko att under dager med
goda siktförhållanden nyttja densannna i all synnerhet sedan de tvska ubåtarna erhållit effekti va varningsapparater.
Radar blev sålunda - om man bortser fr ån med dess hjälp
ledd artillerield - i särskild grad ett nattens och den dåliga
~
siktens redskap .
I februari 19-!3 startade den första större flygoffensiven i
Biscaya, som emellertid ej medförde nämndvärda resultat,
trots att amerikanarna även utplacerade sex ubåtar av Gataklass för ubåtsjakt i detta område. Coastal Connnands och
Ds Ar my's YLR eller LR flygplan voro baserad e i S'V delen
av England (Plymouth-området) och av dessa utf~rdc de
ainerik anska ubåtsjaktutbildade och erfarna anneplanen
~ern sj ätle~lelar av de denna må.~1ad ins ~tta a~1fallen, som
Ock gav hll resultat endast en sankt ubat, U ,)H).
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Den andra offensiven inleddes i 1nars av Coasi al C 1
m and, sedan amerikanarna ombaserat sina arm epla n ° ~'
Medelhavet. Den 20 i d enna månad, säger Morison, öp p, l!l!
Coastal .~ommancl kampanjen. ~enom att släppa lö s A~~~e
radarn for 10 cm (I-hS), samheligt som han framh ålle r . '
den lyska radarvarnaren Metox varit anledning till d<· ~ 'ltt
ril<:ansk~ flygstyrk~rnasa dåliga ~es~1ltat under febru a ri . '~~~e
stal_ler sig emellerb ~l fragande mfor det~.a ultalande, då d ~11
] 'I,s
enligt hans egen, pa annan !)lats framforcia utsago
" ' 1 '- OlJ)
'
ame.
a
dess
att
fr.amgår
klart
källor,
a_v andra amerikansk~.
nkanska plan voro forsedda med Imkroradar (SCH 317)
'
för vilkas våglängd Metox ej kunde reagera,
Förklaringen till Morisons misstag liksom till ofta i andr·
källskrifter förek~mmande felaktigheter torde b ero pa at)
begrel?pet A~_V (Aircraft .. to Surface \'essel) misstolk ats eller
felaktigt anvants. I allmanhet synes med ASV ha u n derförståtts den engelska på Inetervåglängd arbetande, av Co as tal
Commands .flygplan b_urna radarn. De mikrov ågsrad at ap11 a.
rater (centunetervåglan gd) som efterträdde d enn a Ile tecknas helt allmänt för ASVS, troligen härstammande fr a11 Aircraft to Surface V essels, S-band, eller med det S]H't: iella
namn som_ ifrågavarande radar erhållit. Sålunda k,lllade
engelsmännen sin flygburna 10 cm :s radar för H2S, a merikanarna motsvarande radar för flottans flyg för AS (;- och
för armens flygplan för SCR 517, under det ~tt 3 cm n1 da m
i amerikanska flott a n tillhörande fl ygplan benämnd e-; IhX
eller Mickey, i armens för SCR 717. Tyskarna k all ade de
allierades 10 cm radar för Rotterdam-Gerät, dera s :-1 cm
radar. för Medelo-Gerät Användes beteckningen ASY för
samtliga flygburna anläggningar, vilket torde vara dl l riktiga, fordras emellertid att även våglängelen angives, om
man skall kunna följ a utvecklingen och resultaten och samtidigt kunna förstå den tyska ubåtsledningens osäkerhet och
elilemma beträffande detta nya motmedel. Tyskarna k ände
'_'id denna tidpunkt, som tidigare p å pekats, ej till al t det
over huvudtaget existerade mikrovågsraclar.
Övervakningen av Biscaya gav und er mars månad Hl t:-~ inga
större resultat, men sänki1ingen av d en tysk a ubåten L 665
genom en \V ellington-bombar e den 22mars på natten inlc cldc
en förbättra<l taktik. Den roterande reflektorn på d en nya
radarn medgav först och främ st en Lällre överblick, den }Je·
hövd e ej Yara igång oavbrut e t utan kunde slappas fö r att
undvika att planet röjdes, vilket senare blev av b el \ dclse,

... tysk arna erhållit radarvarnare även för dessa våglängFlygplanet följde efter upptäckt av ett m å l den av rade\1 angivna bäringen, kopplade några hundra meter ifrån
dll!]et av radarn och tände samtidigt strålkastaren (lysförJll~ 14 a cirka 60- 80 millioner normalljus) varefter sj u n k111~;1b erna fälldes från en höjd av ungefär 50 m.eter, praktaget i samma ögonblick som den överraskade ub å-ten
~\t
5
t~,5 1 g sig upptäckt. Då ub å ten i mörkret normalt förflyttad e
~ 6 111 ed hjälp av en dieselmotor och den andra anv~n1C1e s
f~~· laddning, kunde flygplanens motorbuller ej heller a vJ,,ssnas.
' Under april HJ-13 siktade 70 övervakande allierade flygplan 48 ubåtar av det totala antal av 117, som under tienna
'tid passerade Biscaya. Av dessa anfölls 27 men enelast en
sänktes. Emellertid föranledde a nfallen , att amiral Dönitz
beordrade sina ubåtar att nattetid förflytta sig i uläge, under dagen i marschläge, förlitande sig på deras utökade lvartill eri, och om möjligt i säliskap. Detta taktiska uppträdande visade sig vara ett misstag och såväl förl u ster som
antalet skadade ubåta1· ökade under maj månad, bl a skadades en särskilt som "Flak-Uboot" med ett flerta l lätta lYpjäser - upp till åtta - utrustad ub åt, U 4-11. Av d e 120
i1båtar, som passerade l3iscaya denna månad siktades 98, ay
-vilka 6L1 anföllos m ed ett resulta t av sju sänkta och lika
mång a skadade nwt en förlust på fiendesidan av sex flygplan.
Förlusterna minskade u nder j u ni beroende på att el e tyska
ubåtarn a passerade Biscaya i uläge; marschläge intogs endast för uppladdning av batterierna. De ökade emellertid
ånyo i juli sedan Captain F. J. ·w alkers ub å tsjaktgrupp anlänt dit och etablerat samarbete med de övervakande flygplanen.
De tyska ub åtarna sökte sig därefter ut i Atlanten lä ngs
spansk-portugisisk a kus ten, där de fr ån Pyreneerna återkastade radiostrålarna avsevärt försvårade för flygplanen att
lokalisera ubåtarna.
De totala tysk-italienska ubåtsförlusterna und er juli måha~ upp gingo till 45 eller till samma rekordsiffra som under
lttaJ. Då hemkomna, skadade ubåtar ideligen rapporterade,
,att der as radarvarnare Metox ej hade reagerat för fientlig
undersöka
l'adarverksamhe t lät am ir al Döni tz i augusti
~
'
d
ensamma, varvid framkom att den, e mot vad tidigare hävdats, egenstrålade. Med anledning härav saml pil grund aY
JJ9 1.
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utsago av en tillfångatagen flygare (vilken troligen lllissf"·
.s tålls) trodde man sig kunna kon~tatera, att dc fie nt lfl:flygplan en försetts med en radarmottagare som uppfan "') ~'1
Metox egenstrålning, vilken ledde dem rakt p å ub åt en. }) ~~~~~
,f örmodan var en1ellertid felaktig. Dels var strålningl' n f .. '1
svag för att kunna uppfångas av vanliga appar at et', cle1~
arbetade de allierades plan med mikroradar. Trots a tt d ~
tyska teknikerna sedan februari och mars månad er det ta ·\<~
undersökt och arbetat med från nedskjutna engelska fly~~
plan tillvaratagna delar av H2S-radarn (10 cm), d en s k R'0\_
terdam-radarn, hade den tyska ub å tsledningen än nu vid
denna tid - augusti - ingen aning om, att fiende ns ra dnranläggningar arbetade med en annan våglängd. Det inträffa de visar, huru intimt vetenskap och militär ledning må ste
samverka i ett kommande krig, för att av fienden insatta
nya vapen eller motmedel omedelbart skola kunn a inregistreras på bägge håll så att gemensamma ansträngnin gar snarast kunna igångsättas för att minska eller upphäv a effekten av dessa vapen eller motmedeL
. Perioden 1942---43 1nedförde förutom övergång till mikrovåg även insättande av nya fartygstyper, vapen och mo tmedel.
Sålunda utrustades omkring 700 handelsfartyg m ed torpednät, av vilka femton förhindrade torpedsprän gn ing av
handelsfartyget. Flygplanen försågos med raketer och merl
en målsökande torped kallad Fido. Resultat från sistn ii111 ncla
vapen erhölls redan den 23 maj, då U 91 fick sitt tryckskrov
genomslaget av raketer och, d å ubåten ej längre kund e dyka,
lätt blev ett offer för andra flygplan. Fido-torpeden J, rä Y(k
sitt första offe,r , U 160 den H juli, tätt följd av U t:~ den
30.7, U 525 den 11.8 och U 185 den 24.8. Viktigast v ar dock
de nya eskorthangarfartygens framträdande på scenen i
april 1943. När dessutom eskortfartygens antal alltmer ökades, stegrades i motsvarande grad ubåtarnas svårigh ete r alt
komma till anfall mot de av nämnda fartyg skydda de k ?nvojerna. Till sist had e man kommit så långt, ::1tt k onY O.JC~ 1
skyd dades dels av kring densamma grupperade jagare, fr_e_gatter eller korvetter, dels av e tt eskodhangarfartyg, i sJ!~
,lur sk~· ddat av speciellt avdelade bevakningsfartyg, dels a'
en eller två attackgrupper (support-groups). De sen ar e ]~ un
cle, utan att skyddet för konvojen minskades, uppt ag a pklen på av hangarfartygsplan optiskt eller medelst rad ar _u Pl(
täcktn eller med hjälp av eskor tfartygens I-IF-DF in pc.J lacc
ubåtar.

slaget om Biscaya insattes dessutom ett antal ameriJ ska Catalin aplan försedela med den nya magnetiska flyg~n'\a det ektorn, MAD. Då dessa flygplan , de s k Madcats,
b111\ visad e sig vara av ringa värde inom detta område om-·
1131
i er·ad es de till Gibraltar, där de nådde relativt goda re-

bHs

snitat.
... "Ice
t am1ra
. l D on1
.. 'l z a tt· s1{.YCld a u 1)aot arna
på tys l{ s1' d a f·orso
. J3iscaya , förutm~~ genom att öka luftvärns a!·til_leriet, genom
insätta mot dar opererande engelska ubaLo;;]aktfartyg ett
1
: tal m ed glidbomber utrustade flygplan. A v i maj förlora~~ 38 tyska ub åta r hade nämligen 65 % av förlusterna skett,
edan ubåtarna voro på väg till eller från operationsomra1
del; endast 35 % av ubåtarna hade förlorats vid själva anfallen. Som vanligt blev dock det flygunderstöd han lyckades
utverka av Göring i minsta laget och kund e icke göra sig
aälland e mot det överlägsna brittiska fl yge t och de med luft~ärn vä l bestyckade eskortfartygen.
Sed an man funnit att Metox strålade, ersattes den under
!9J3 med en förbättrad radarvarnare, \Vanze. Denna förekom i två utföranden. \iVanze I för vågområdet 90-150 cn1,
\\'anz e II för 120- 185 cm. Deras indik a tor er utgjordes av
katods trålerör. Som reserv tilldelades .samtliga ubåtar även
IIIOitagaren Borkum, vågområde 70- 350 cm , men utan indikator och sålunda endast för avlyssning.
Först i augusti 19-13 lyckades de tyska radarteknikerna att
samm anfoga de i februari och mars tillvaratagna delarn a
av den engelska radarn H2S. Arbetet fördröj des genom att
Telefunkenlaboratorierna, där rekonstruktionen utfördes,
bombad es och delvis brann ned, varvid vissa delar av den
engelsk a radarn förstördes. Sedan materiel och tekniker förts
till en bunker i Berlin kunde rekonstruktionen fullständigas,
o,ch appar aten fås att arbeta. Tyskarna blcvo fullkomligt
ov_erra skade av de erhållna resultaten, som stred mot de
åsikter som redan före kriget varit rådande bland deras vetenskapsmän. Samtidigt som man börja de inse orsaken till
~e svår a ubåtsförlusterna under våren och sommaren detta
å~ igångsattes ett intensivt arbete dels med grundforskning
]la centimeterområde t dels med konstru e rand et av varningsapParater mot denna radar.
~
v•I oktober blev en första provisorisk sådan mot centimeter~;gor kl ar och inmonterades i ubåtarna. D.~n l~_allades för
~ axo.s I och bestod blott av en mottagare-forstarkare (typ
axos) ner e i ubåten och ·en liten transporlabel antenn som
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Bryggan å tyska U 805 (typ IX C - 1120 ton) försedd med antenne r
för KV, radar, radarvarnare och radiopejl.
(Författarens arkiv).
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på bryggan hölls rest av en nlCd hörlurar försedd radar-matros (Bil d 14:1) . Räckvidden uppgick endast till 8 km,
~o m nätt och jämnt tillät ubåten att hinna dyka efter uppflattact varningssignal innan flygplan et hann fram. I slutet
~v år 19-13 ers'atte's denna appar~t dels med en radarvarnare
Cub a" för ett vågområde av 8- 12 cm, dels av "Fliege"
som bestod av en N'axosförstärkare n1.ed en liten trattantenn
,(av tyskarna kall a d Hornslrahler) som elipol ,(Bild 14:2).
De~ senare medgav endast avlyssning och h ade en räckvidd
av 00 km, vilket emeller tid ansågs räck'a till för att praktiskt
laget eliminera faran från de fientliga planens H2S-radar
~9,1 cm). N ax os arbetade på så sätt att troattantennen, som
allad es för "Naxos-finger", kontinuerligt vreds runt 3(i0
1rader, medan radarmannen med påsatta lur'ar observeradt>
ken. Då fiendens radarantenn ständigt roterade, den ocks3 ,
Linde de uppfångade impulserna endast uppfattas under
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Bild 14.
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brå kdelen ?-~ .. en .sekund. Radanna tros en , som :nedo sin a hö .
lurar stod 1 forbmdel s e med mottagar en nere 1 ubal en h j'
därför ett besvärlig t arbete att söka erhålla bäringen 'un~c Q
den korta tid som inipulser na hördes. Gen011:1 att oh se ry~ 1
hastighet en av riktnings förändrin gen kund e m an i all n1ä a
het även sluta sig till om sändaren var flygburen ell er ~~
Samllig~ ub å tar utrus ta des med ..denna v a rnings an ordnin ~·
Y tterligare en N axos-var nare for 8- 12 cm men me d 1.~~
terande antenn och indikator rör konstrue rad es. D enn a ty
hl~v ~m~llertid ~nfö~·d enda.st p å ö~ervatten.sfart):g, da serie~
mass1g tlllverkn mg 1 tryckfast utforand e for ubat ar ej hun.
nit igångsätt as för e krigsS'lut et.
Tyskarna hade förutsett den allierade radarn fö r :3 cn 1
H2X, varför de genast sökte konstrue ra en radarvar n are mot
denssamm a. Denna benämnd es "Miicke" och var byggd för
vågområ det 2--4 cm. samt försedd med en 1-Iela-för s tii. rkarl~
och en liten tratt-ante nn som elipol och avsågs en b ar t fö t·
avlyssnin g.
Därutöve r tillverkad es en radarvar nare, som sk ull e ge
larm för såväl 9· som 3 cm. Denna, den :s k Tunis--an läggningen för vågområ den 2--4 och 8- 12 cm, installera des från
mitten av 1944 i all ub åtar, utöver de tidiga re inm on ll' r ade.
Antennan ordninge n utgjordes dels av den trattan tcn n, som
förekom p å Cuba (Fliege), dels trattante nnen fr ån l\l i.icke,
fastsatt p å en transport abel stång, ·s om kunde anb rin gas på
bryggan. Förstärk arna v oro av tidigar e nämnd N axos- och
Helatyp. Anläggni ngen var ordnad för avlyssnin g. Sa smån ingom erhöllo ub åtarna en bättre lämpad antennan or dning
"Runddip o1 Bali", som placerad es på s norkelhu vu de l, Yilkct
d ess utom beklätts med ett slags skumgum mi, som sk ull e
absorber a radarstrå larna. Ub åt en kunde härigeno m yarnas
ä v en i uläge och d ess utom had e radarano rdningen utfor ma ls
så att den kunde utnyttjas för uk.
En liknande anläggnin g förs ågs med en specialko nstr uerad
tryckfas t periskop san tenn, kallad "Atho s", som gav g~.d
riktnings bestämni ng. övre delen av antennen var av sedd for
3 cm, den undre delen för 9· cm-områ det . Ög'l an p å toppen
användes för att prova antennen (Bild 16- 17). Den n n k ons·
truktion förekom emeller tid endast på ett fåtal ub åt a r.
Under 19-13---1.4 hade A tl an ten blivit en svnnerlig en oh älsa·
sam plats för tyska ub åtar, sedan det portugisi ska Azorcrna
införliva ts med ..de alli~rades .ba~·~.ystem och "gapet" i A\~
lanten kunnat tappas hll med hJa]p av VRL-flyg pl nn oc

:l'

Bild 16.
Höj- och sänkbar antenn för radarvarna ren Athos mot mikrovågo r .
ö vre ringen för 3 cm, den undre för 9cm.
(För fattarens arkiv).

f~~n fr~n

eskorthan garfartyg en samt slutligen enär konvo-

k; na for.~ etls med tillräckli gt flyg-l och csl~ortsk-wld. Detta

f..
·..
o
Ilske ba
a~ e~1 Jam ore se mell an lvå månader s
. st .f'ramgar
result
tioct at. m aJ 1942 och .]Uh 19-13. Under den förstnäm nda pe11
e11 f~. lyck ades tys!{a ubåtar sänka 120 handelsf artyg mol
~anckrlust . av -l uhatar.'?. under den si~tnämnda sänktes 2 L
Ha]i lsfm tyg mot en forlust av 45 ubalar, varav åtta voro
atgä~l~ska. Sf1 krafligt hade kombina tionen av in satta skydds' c er och motm edel verkat.
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B ild 17.
" Athos" i högsta läge . K V -:ntenn, s k Stahsantenne, längst t v pa
t yska U 249 (typ VII C - 1070 t on ) .
(För fattare n s arkiv) .

De l mest betydelsefull a i r adarns ins ats låg <ii.i1u\ i, r tl
m a n med d ess h jälp ku nd e övergå f rå n d efe nsiv till offensiv . P örr var d et u bå ten som jagade och he lt plötslig!. mi111gn
gå nger oförvän tat, slog till, nu ble v d et dess tur all jagas
och att lika plö tsligt bli över rask ad .
5
Ub åtarn a trycktes fö r st n ed un d er ytan, sed an d reY?
d e bok s tavligen fr ån Atl a nt en. I-l a d e ej tyskarn a g.1o rt sil l
ödesdigra misstag ifrå ga om centi me terv å glä n gd e rn as beiY
'l
1 1
'.
n~
u
k
a
h
skulle
som
vad
bedöma
att
t
svår
l
d elsc, är d e
1
hän da. Ubåtsförlu s terna under 1913 h a de sä k erligen c.i b]J'>.i
så s tora och kanske a llra viktiga st, d c tysk a ub åt arn <1 tor~~
1
säk e r!ig_~n ~ tid h ~ hunnit ut;· u.~tas ~~~ed c~~- anv ~n~~b a r1 :C1
dar saval for spanmg som mahand a a ven for luft vary :.\Jd
zonr örsammunition. N u blev en ytsp a ningsradar fär digs ~ ._
m en ej i tid för seriemässig tillverkning. D e nna r a<~a r, 0e;]l
lin U för 9,1 cm, fö r ekom i tv å olik a form er , Be rlll1 I
~

u

'

'

Bild 18.
Antennhuvud ä ubåtsradarn "Berlin U".
(Ur Biicherrei der Funkortung) .

B_el'lin II. På den förstnämnda var reflektorstödet fastsatt
~·Id bryggan, och radarn sålunda avsedd endast för bruk i
overva~t ens l äge . Berlin II var däremot en periskopsradar
~~d v~lk ~n 1~ätning~r l~unde verkställas på periskopdjup.
prmc1psklssen p a b1ld 14:3 framgå r konstruktionen i
Bild 18 visar hur antennsystemet hade utformats. Den
~~Urt.
1
cirka 400
6 % Hz angivna rotationshastighe ten ~arv /~in - var den först planerade; i sin slutgiltiga ut80
hade denna hastighet SJ·unkit till omkring
orlllnmg
.
\·ar
•
1
(skv, nun. Antennen - som bestod av fyra s k "Stielstrahler"
sve~ft- e_~Ier .· ~tolJ?antenn vo.:e väl den närmast liggande
ri ska _oversattnmgen), u tf orda av ett elielektriskt mate1
st~'i~r?htul, hade av strålningshänsyn -- mer koncentrerat
sa~t 111 PJ?.e - och a~ storlekshänsyn utformats p å detta sätt,
telJ. an ~andes omvaxlande som sändar- och mottagareanlJ.. Tva moderna ubåtar hade 1945 försetts med en dylik
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periskopsradar, som vid p r ov i uhige givit synnerlige n a
resultat mot fartyg och :bojar på avstånd upp till 13 "? 0 cla
km. Samtidigt pågick arbete med att konstruer a en u)~' 20
radar för såväl 3 cm som l cm.
ats.
. Produktionen av radaranläggningar för 9 cm steg rad .
Tyskland månad för månad under krigsslut et, i apri l 1~~]
~evererades t ex dylika anläggningar till ett antal av 5oo"
,Samtliga typer eller slag av radarapparater för 3 cm Vo ,·
praktiskt taget klara för serie-tillverkning och fahrik ati 10
delvis igå ngsatt. En specialradar för raketpro j ck tilcr, soon
skulle medföras av reajaktplan, var även fär digs hill d 0 ~1
provad och visade sig ha en räckvidd av 2 km. Försöksra~
darapparatcr, arbetande med en våglängd av 9 mm. hacle
också konstruerats.
·
Tyska radaringenjörer lyckades under professor E sa ns led.
~1ing även skapa en radarvarnare för våglängdsomra de t -1 4
,mm till 3 cm; vid krigsslutet funnos tio såda n a appa ra t~r
klara i I-Iarz.

Amerikanskt och japanskt ubåtskrig i Stilla H avel.
Sedda ur ubåtssynpunkt äro dessa operationer dc mest
intressanta, enär de amerikanska ubåtarna redan under år
1942 hade hunnit utrustas med radar.
Utvecklingen av en ubåtsradar började med att NRL i felJ.
ruari 1940 åtog sig att konstruera en sådan. Prototyp en för
en dylik med periskopantenn förelåg klar redan i septem·
ber 1940. Vid krigsutbrottet voro ännu inga ubåtar utr ustade
därmed, men redan några få månader senare hade samtliga
försetts med en luftspaningsradar, typ SD, troligen för 10
cm. Denna radar kom endast till användning f ör spaning
efter flygplan och hade ringa eller intet inflytande p å ubåtens
taktiska upptr~idande. I sjögång voro de dessutom svår a att
sköta och otillförlitliga - de gåvo avstånd till fl ygplanet
men ofta utan bäringsangivning. (Se bild 19).
I augusti 19"12 erhöll Hadelock som första ubåt en modern
'
· cm). Medelst denna rad ar ku;lcle
ytspaningsradar,
SJ (lO
ubåtarna uppläcka mål långt bortom horisonten , erhal!n
säkra avstånd och relativt s~{kra bäringar. V ana obsen rat?·
rer kunde även uppskatta den ungefärliga storleken av nH~
len. SJ-radarn var höj- och sänkbar samt försed d m ed e.
1
svängbar parabolisk reflektor. Den ökade avsevärt ubå 1 ~ ~
nas möjligheter och medförde nästan en revoluti on i dfe~P11
taktik. Redan i december detta år började resu lt aten ra

Bild 19.
Från vänster luftspaningsradar SD och ytspani n gsradar SJ å amerikansk
ubåt. Antennerna för 10 cm våglängd, höj- och sänkbara.
(Författarens arkiv) ,

denna rad ar att visa sig. Möj ligheterna att upptäcka fartyg
mångfaldigades; emot den tidigare i periskopet inbyggda
vinkelmätaren, där mållängden erfordrades för mätresultatets erhållande, erhölls nu medelst radarn en snabbare ocl1
s~krare avståndsmätning, som i samband med erhållna bätingar medgav, att målet med större noggrannhet kunde
Plottas vid anfall. Detta förhållande visade sig framför allt
Vara av stor betvdelse under mörker. Ubåten kunde härvid
antingen uneler dager skugga målet, om. dettas fart ej överskred 20 knop, och anfalla i skymningen eller också under
llatten i mellanläge smyga sig in på skotthåll för det av
radarn s,iktacle målet. Sedan under 1943 de flesta ubåtar
~l'hållit ytspaningsradar (se bild 19) blev denn~ tald~k den
0 ln ub åtscheferna föredrog. Under 1942 uppg1ck salanda
hattanfallen endast till 30 % av samtliga utförda, under 1944
ade deras antal -stigit till 57 %.
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USS Haddock, som lämnade Pearl Harbor den 12.8. 19
blev den första ubåt, som skrev radarhistoria i det den .~2
å.terkomsten från e:1 raid kunde anmäla tovå ång are ll~ld
tackta - den ena pa c:a 18.000 meters avstand - och eftllplotting sänkta med hjälp av SJ-radarn. Utan dylik hjä~.~·
torde en mycket stor del av det sedermera ,<>änkta j ap ans]·:l
handelstonnaget ha undgått dc amerikanska ubåt arna. · ''1
De mot de japanska ubåtarna insatla amerikansk a e skor•
fartygen voro vid denna tid försedd a med radar , vi lke t
sentligt underlättade deras arbete och bidrog till en sle urj1; "
av tSänkningsresultaten. Den tack vare god optisk llHl ~rieJ
och utbildning rådande j apanska överlägsenheten i a t t un.
der mörker först sikta fienden gick härigenom f örlor ad.
Under detta år, 1942, lyckades det RL i USA a tt fr am.
ställa en radar för 3 cm med mycket god upplös an de för.
n1åga, vilket blev av stor betydelse icke blott för flygpl anen
(radar H2X) utan jämväl så småningom även för ubal arna.
På den japanska sidan voro förhållandena betydligt sämre.
Först i januari 1943 fick en japansk ubåt, I 158, en fin·s öksradar. Resultaten från proven vor o dock dåliga, räck vi delen
uppgick endast till c:a 2.000 m.
Sedan den japanska ubåtsledningen erhållit k ä nne dom
om hur I 7 den 22 juni 19-!3 vid Kiska i tjocka besk j uli ls av
tre amerikanFika j agar e och tvingats på grund s amt hur
ävenledes I 2, 21 och 109 under tjocka överraskan de lagts
under amerikansk eld, beställdes radaranläggnin gar för
ubåtarna. Men radarapparaturen lät vänta på sig. E n r adarintresserad japansk ubåtschef fick i september 19-!:3 reda
på att de japanska jagarna försetts med en ra d ar som
gav resultat på 8.000 m. När han under provturen me d sin
ubåt Ro 44 på Kure varv i november fann en dylik r ad ar.
lät han några specialister montera in den på ubåt en. Med
denna radar lyckades de nå räckvidder på normalt 5-6.000
m, maximalt 14.000 m. Då ubåtschefen stolt meddel alle ma·
rinledningen härom hade detta endast till följd en skarp
förfrågan vem som gett honom tillstånd till för söken. P,o
44 fick lämna varvet i december - utan radar 1
· I november hade en annan ubåt, I 174, med. kn app nöd
undgått att bli ~änkt, sedan den siktats av amerikansk r ad ar.
När fartygschefen inför den amiral, som ledde ubåts styrk ol'~
na, framförde som sin åsikt att det betydde rena självmorde
11
att sända ut ubåtar utan radar fick han det svaret att
om ubåtarna ej kunde räkna med att återvända ha de c

v;i:

ävd

l' sin uppgift att fylla. Ett svar som inte tyder på vare
d.oc;parsamh et med materielen eller omtanke om personasig _Men denne amirals inställning framg år kanske bäst av
jel~s skriftliga uttalande, att radar på ubåt icke var till
]J~ o·on nytta . Helt motsatta åskådningar präglade däremot
oa~ tyske amiralen Dönitz' och den amerikanske viceamide]eil Lockwood's uppfattningar
och handlanden i dessa hän~
~
eenden.
5
I janua~i ~~-!~l fick ubå.ten I ~85 under besök i Rabaul ta~!(
are en hllfalhghet tag 1 en for flygplan avsedd radar, Vll~~11 ub åtens chef lät inmontera. Med denna radar erhölls
ännu bättre resultat än de , som Ro L
a tidi gare uppnått.
Den fö rsta japanska ubåt, som utrustades med en fö r
ubåtar avsedd radar var I 4-!, vilket skedde omkring april
måna d 19-!4. Då hade mer än 45 j apanska ubätar red an
sänkts, sedan de amerikanska ubåtsjak tfartygen i augu,sti
1942 börjat använda radar. Till sänkningen av dessa ubåtar
hade, enligt vad ,som nu kan utläsas ur källorna, radar bidragit med minst en tredjedel. Det kan kanske i detta sammanhang förtjäna påpekas, att de amerikanska förlusterna
i Stilla I-lavet under hela kriget uppgingo till 48, de japanska
hll 128 ubåtar.
Radarvarnare inmonterades för första gången på den japanska ubåten I 8. Denna, som var på väg till Frankrike
med en extra ubåtsbesättning, avsedd för den till Japan
skänkta tvska ubåten U 1224, erhöll vid ett avtalat möte till
sjöss m ed den tyska ubåten U 161 den 22 augusti 1943 efter
'fyra timm ars arbete en tysk radarvarnare inmonterad. Sam\na sak upprepades den 23 juni 1944 då ukry;s.saren I 52
erhöll en radarvarnare av U 530. Trots detta sänktes den
!öljande dag av två amerikanska flygplan från eskorthan'garfartyget Bogue.
Japanska ukryssaren I 8, som återkom till Singapore i december 1943 efter sitt besök i Frankrike, medförde ombord
e~~ tiot al tyska tekniker. Man torde med anledning av ovan
namncia förhållanden kunna dra den slutsatsen, att de jaPansk a u båtarna ej heller i någon större utsträckning försetts med radarvarnare förrän under år 1944. Det är troligt
~~t dylik a mottagare, som voro riktningsbestämmande, konstuerats. av japanerna i slutet av 1942 eller i början av 194:)
111
en i så fall torde de ha blivit införda å ubåtar först mot
81
litet av 1944.
·
För ub åtsjakt och eskorttjänst ianspråktagna flygplan,
lnedelstora bombplan, erhöllo sina första radaranläggningar
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hösten 19-!3. ~Iot slutet av y åföljand ~ år ha d(' de 1
allmant utrustats harmed. Den Japanska flygpla nht 11.11 .1 l:el'
darn var. i all häns~.end~n bety dligt m~ derlägs~n m otsv ~ t··l a.
de amenkanska. Rackv1clclen mot ubat uppgick lill c . '1llsj ö1~1il. Un ~er .. krigets .slutsk ~cle}yckacles de ernell erti~t\?~
ettpertal tillfallen att natte tid fa kontakt m ed am crika ns]:d
' 'a
ubat ar.
· B ax ler anser, att japanern a i radartekniskt h ii n seen l
lågo 4- ? å r efter .amerik,anarna, a.~niral I:ockwood
skaltar tnl_en blo_tt hll e tt ar. Med h a nsyn hll .. ovan rel~t~.
r~de _uppgift~r vill , det synas som _?m denna forsening hö1]
's ig v1cl omknng tva och ett halv t ar.
J~\~~n~rna l~a~; ä_ven en nwgn e tisk: flygbur en clel ek!or, kaJ.
la rl .Jllotanchilu , likarta d elen amenk::m ska. Med d C'ns~H nm a
kunde en ub å t lokaliseras ned till ett djup av 150 metet:.
Vana fl ygar e höll o flygplanet häruneler p å en höj d av 10- ti
111 över vattenytan, normalt framgingo de på 50--GO meter.
D essa flygplan utnyttjades i allmänhet icke för syst em ati sk
sökning under längre tid u ta n insattes först då en uh a t sil;.
tats av ordinarie spaningsplan.
Det japanska radiopejlet var där emot bra. Från k rigets
början till dess slut kund e de amerikanska ubåtarn a räkna
med att bli inpejlade, för så vitt icke mycket hög frek vens
använd es. Noggrannheten i pejlingarna på större avstånd
var däremot icke så stor, vilket ofta var anledning till att
de japanska ub å tsjaktstyrkorna sällan p å träffad e den amerikanska ubåten, då densamma, om den trodde ..sig ha blivit
inpejlacl, redan hunnit dra sig undan.
A v de .i apanska ub å tar, huv udsakligen av Ro-kl ass, som
und er Saipan-operationerna i maj 1944 på begäran HY amiral Toyocla utplacerades i riktning mot Palau, tvärs för a n~ e
rikanarnas förmodade anfallsväg, voro ungefär lv[t tre dje·
delar i avsaknad av r adar. Denna ubåtskedja revs toln lt upp
av elen amerikanska 39. eskortdivisionen, i vilken eskortj agaren England ingick. Av i denna kedja ingå ende ,å tt~1
ubåtar sänktes fem av nämnda jagare. Endast tr e ubatat ,
utrustade med radar, undkom.mo. Detta kraftiga h a lc,sla~
tord e ha bidragit till att inmonteringen av ub å tsrad ar n fo:·5
ce racles så, att Li juni 19-1-! d e fl es ta japanska ub å tar fö rset
därmed.
Ubåtarna erhöllo normalt två radarapparater, en fii r ]uf~
s~unt de
spaning, kallad nr. 13 och en f~r ytsJ?aning~ nr.
radarvarnare av tysk konstruktwn. l:nder ar 194~) syn as
und e.~·

u)\:

23,

Bild 20 a.

YTSPANINGS/fADAR
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JAPANSICA, U23ATEN ::J402.

Bild 20 b .
llyggdetalj frå n japanska hangarubåten I 402 (5 .222 ton , tre flygplan ).
Dbåten torde ha varit utrustad med rad ar för luftspaning,
ytspaning och luftvärn .
(Författarens arkiv).
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ra fl ygplanbärand e ukryssarna dessutom ha utrustats m ed
s!O artill eri- eller luftvärnsradar. D å uppgiftern a härom äro

e ~de dunkla och vaga kunna de å bifogade skisser och bilder
b , 1 402 (5.222 ton, 18,7 knop) och I ö8 resp I 36 (1950 to n,
f~ resp 24 knop) på visade radarantennerna tillhöra någon

an sl ags form av radar (Bild 20~21).
En viss å terh å llsamhet i bruket av radar synes i början
a h ärskat hos de j apanska ubåtscheferna. Då de de ssutom.
1
];ade en h älsosam respekt _för de e.ffektiva ame::ik~n~ka
båtsj aktfartygen, voro de 1 mar schlag e mycket fors1khg a
1
trid anvä ndningen av y tspaningsradarn. Normalt ,synes vid
~vergång fr ån uläge till marschläge radarvararen på djup
nåao t lägre än observationsdjup ha använts för aH avlyssna
ev~ntuellt rådande radarspaning. Därefter skedde en avspaning av horisonten och luftrummel meddst luftspaningsradarn. Först sedan marschläge intagits startades vid behov
ytspaningsrad arn. Ett exempel härpå utgör japanska ubåten
I 58 :s anfall mot den tunga amerikanska kryssaren Indianapolis den 29 juli 1945.
När I 58 efter alt ha kontrollerat, att luften var fri från
radartr afik och flygplan ungefär kl 2300 hade intagit
marschläge startades dess ytspaningsradar. Trots detta blev
det den japanske vakthavande officeren som i den månljusa natten upptäckte Indianapohs, vilken var på väg mot
Luz on efter att ha överfört de två atombomberna från USA
till Marianerna. Ubåten dök omedelbart och gick till anfall.
Träffad av två torpeder ur en salva om sex sjönk kryssaren
ii~om loppet av några minuter, utan att ens ha hunnit utsänd a SO S-signaler.
Då amerikanarna märkte, att de japanska ubåtsjaktstyrkorna hade utrustats med radar erhöllo deras ubåtar en
häremot konstru erad radarvarnare, APR 1. Den amcrikans~ a ubåten Bathfish kunde med hjälp av denna mottagare
Inregistrera ett unikt rekord, då den inom. loppet av tre
dygn, 9-12 februari 1945, lyckades sänka t re japanska ub~t
t~r. F ör övrigt kunde de amerikanska ubåtarna tillskriva sig
~~nk andet av ytterligare aderton j apanska ubåtar. Av samtIga dessa torde under mörker sju ha upptäckts med hjälp
av radar i någ,on form.
d I oktob er 1943 erhöllo de amer ikanska ubåtarna sina raaranläggningar kompletterade med PPI-indikatorer. I de~ell1h er b eställdes de första nya nattperiskopen kombinerad e
iled en inbyggd radar, kall ad p eriskopsradar ST (3 cm).
,

"

J_a~amka

ubålen J 58

m~d Aaillln- Tor~der.

Bild 21 a.

Bild 21 b.
Byggdetalj från japanska ubåten I 36. T v reflektor (tratt-an tenn) fÖl"
ytspaning samt luft:s paningsantenn. Radarvarnare haJ" troligen fö rts på
periskopmasten som är rest akter om periskopsstöden .
(Författarens arkiv).
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. )l~l~.it

prioritet härpå. :'Vi vet n~1, att m ånga av våra :lb å-

tr. sanktes genom att flygplan overraskade dem trollgen
11
1 \edan dc hade sin gamla radar typ SD frånslag~n" säger
ril

jralen bl a . "Då vissa indikationer givit vid handen al t

·;~ jap anska fl:y:gplanen följ de dc f~·ån doenna radar utsända
1

~trål~rn a och. overr~,skande anfa~ht ubatan~.a, behövde vi"
fortsatter anura~:n ~!1abbt en bat.tre och sal~er radar".
som man ser hngo aven de amenkanska ubatarna i någon
ån
känning av dea press och de problem som flygburen
1
aeotlig radar på~ade såväl dc japanska ubåtarna som deras
,. ka k amrater 1 Atlanten.
15
· ~ågo t senare anlände ubåten Spikefish med den första
,a periskopsradarn, som visade sig vara bra och välbe111
nÖvlig, enär ubåtarna under natten lättare k unde undvika
le rad ar[örsedda jap~nska eskortfa r tygen, samtidigt on1
lenna S1 -radar betydhgt underlättade ubåtarnas mö jligheter under dageranf all.
Med hj ä lp av en sådan radar kunde den :amerikanska
ubåten Ar eherfish den 29 november 19-!-! inregist-rera en ståtlig framgång. Under rnörker och dålig sikt fick dess radar
omkring kl 2000 kvällen innan kont akt med det japanska
j9.000 t on stora, av två jagAre skyddade, hangarfartyget
S~in~no . Efter att ha ~ållit känning med styrkan under
IJU hm mar lyckades ubaten komma till anfall och med 1
en
s~lva o.m s.~x to:peder sänka det största ö-rlogsfartyg, som
nagonsm sants till botten av en ubåt.

Bild 22.
Modern amerikansk u båtsbrygga med reflektor för luftspaningsraGar
SV, pejlantenn, reflektor för ytspaning,sradar ST, dipoler fö r
radarvarnare samt mottagare Iför sonar.
(Ur Tele Tech 1953) .

De blcvo leveransklara i juli 19~1-1 och den första u b [l t son:
erhöll elt dylikt periskop var Sca Fox. Vid för sök i au gus.ll
visaile :sig emellertid radarn inte vara riktigt lyckad, varfor
den borttogs för ändring. N attperiskopet var däremot nly~
ket ändamålsenligt. Amiral Lockwood provade det sj i:il\' ?~ 11
fann, att man i detsamma under en mörk natt kunde urskJIJ}1
mål p å .ett avs.tå nd a; c.:a 2,~00 n<eter. H~n p åpekar, ~lt ub~;
tarna fmgo vanta pa sm nukroradar, sr for ytspam llg oc.
SV för luftspaning (jämför bild 22) , enär amfibiesty rk ol'Jl'1

Engelskt ubåts- och konuo.fkrig i Nords.fön och Mede lhavet.
Vid Norgeoperationer na april- maj och senare under som~~a~·.en 19-10 opererade engelska ubåtar i Skagerack och utnfor den norska kusten. Under denna tid och frarn till au~usti m ån~.~ förlaPade e~1gelsmännen !här ~~lva ubåtar, och
k~ssuto m. fO!rlorades en fransk och en hollandsk ubåt. Rosa:]\ ~öd~l arar dessa stora förlus~er med tyskarn~s :'abi~ity
th1s h me to locatc our subm.a rmes by means of lus wuc1
ess interccption .service", vilket knappast kan hänföras till
annat ·
, an g~.d~. P ~Jlappa~
atero mot Ky-radio.
19
fö 40 var for ovngt det ar, da Storhntannien l~ed s ina störsla
1
ifråga om ubåtar, 32 _sty.~ken förl~~ade e.m.ot 19
111en~dltste;
etr ar 19-12, ·s om var det darnast mest forlustnka. D c
Xelska ubåtarna förde vid denna tid ingen radar.
!\e]:tuella oper.ationsom.rå den blevo härefter Biscaya, Mcavet och Shlla h,avet.
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Bild 23.
SJ.:iss av engelsk ubåt av T-klass.

De i Medelhavet mot de tysk-ilaliensk a konvojvägam a bu.
vuclsakligen från Malta opererande engelska ub fll arna och
flygplanen .bidrogo, ofta under ett intimt samarbete. ge nom
a tt s löra och delvis förhindra underhi\llsförbindelserna med
fällmarskalk Rammels trupp e r i Afrika, i hög grad til l tys.
karnas bakslag. Flygplanen, som redan vfuren 10-ll voro för··
sedda med radar anföllo konvojerna överraskand e na tte tid
och tillfogade, ofta i samverkan med radarutrust ade övervallensfartyg, såväl konvojerna - normal beståend e av \re
till fem, maximalt elva fartyg - som de fåtalig a eskor tf81"·
tygen k~inn.bara förluster.
Sålunda blev en av ei:t engelskt radarförsett flygpla n in·
rapporterad italiensk konvoj om 7 fa:rtyg, skydda d av tYn
kryssat·e och elva jagare, anfa llen av en engelsk st yrk a den
9 november 19-11 i närhe ten av Kap Spartivento. Den eng:
elska styrkan, bestående av två k rys,s are och 2 jagare var 1
motsats till italienarna utrustad med radar. Kon tuk t med
radar erhölls 17 minuter innan anfallet sattes in. Un der de tta
lyckades engelsmännen tack vare överraskningsm oment et
och utan egna förluster sänka samtliga i konvojen iugåendc
handelsfartyg (totalt tonnage 3H.OOO ton) jämte en j agar~
Ytterligare en jagare sänktes strax därefter av en engeJs<
ubåt. Operationen utgjorde ett gott exempel på god sa n:verkan mellan flyg, öve-r vattensfartyg och ubåtar och praJ,·
'tiskt utnyttja,nde av radar.
· I delta sammanhang kan den italienska, av 10. lä t ta Jlo~G
tiljen MAS utförda operationen mot La Valetta d en 2J---_,1_
j u l i 19-H be,r öras. Flottilj en, som bestod av motort or pedb'

Bild 24.
Brygga å engelsk ubåt av A-klass. T v luftspanings-, t h periskopmast
m ed reflektor för ytspaningsradar.
(Ur III. London News) .

~.ar, sp·r ängbå tar och s k människatorpeder skulle söka att
overraskande under nattens mörker intränga i örlogshamartvg, beför att insättas mot där liggande större kri11sf
ll.en
~
st'
aende av slags,k epp och hangarfartyg. Operationen slutade
llJ.ed en fullst~indig katastrof för italienarna tack vare att
L

L

"
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engelskt kustartilleri med hjälp av radar blev vann t ·
och kunde sänka samtliga fartyg, innan de nådde h'a 11 ~ i~\)
loppet.
'1'
Från augusti 1942 ökades de från Malta insatta anfall
med stegrade italienska konvoj f örluster so1n följd, i a ll S\'en
nerhet sedan även amerikanska radarutrustade flyg})l an ·i~l
satts.
lEnär närmast efter flygplanen ubåtsjaktfartygen blev de,1
fartygsklas,s, som erhöll prioritet ifråga om rad ar , svna :
ubåtarna icke ha börjat u trustas härmed förrän un der i94_
1s
Mycket sparsamma uppgifter föreligga tyvärr be trii ff and~
engelsk ubåtsraclar. Så mycket är emellertid känt, al t ubåtarna .av S- (V-) k lassen b levo försedela med en luftsp aninasradar med X-formad antenn, placerad på akterkan t av t~r
net under det de större ubåtarna av T - och A-klass crhöllo
dels samma slags luftspaningsradar, men p lacerad förövea·
dels senare en höj- och sänkbar ytspaningsradar f ör cm~
våglängd med roterande reflektor. (Se bild 23 och 21 ).
Luftspaningsradarn, troligen på metervåglängd synes på
s -ubåtarna, föruto m för sin urspru ngliga uppgift, ha använts
för avståndsmätning vid eldöverfall mot handelsfar tyg eller
mot anläggningar i land samt därutöver för naviger ingsändamåL Närmare upp lysningar om med engelsk ubå tsr adar
uppnåelda resultat har förf att ar en tyvärr ej k u nnat å te rfinna
i källmaterialet.

11

H ögfrekuent radio p e j l.
l

, Inledningsvis har hänvisats till den stora betydelse som
professor Morison och Kapitän Giessler tillmätt högfrekvent
radiopejl i slaget om Atlanten. Det kan därför vara lämpligt
att något närmare granska detta pejl och därav fra m k ailade
tyska motåtgärder.
Sedan goniometern p å 1930-talet hade införts, v ari geno]ll
pejlmöjligheterna för fartyg avsevärt förbättrats , h icvo dy·
lika anläggningar allmänt införda på örlogsfartygen. De tta
pejl arbetade normalt med hektometervågor, men då eng·
elsmännen insågo vikten av att kunna inpejla högfr ckven ~a
kortvågssändare lade de sig särskilt vinn om att k on struela
en härfö-: lämpl~g apl?arat. J?ett~ lyckades först ifr~ga ~f~
markstahoner, v1lka visade s1tt varde bl a genom att m peJ,n
Bismarck, när amiral Liitjens sände sin rapport till dd tysJ,,
amiralitetet.

ve

tyska ub å tarnavoro vi d .k rigsutbrottet försedda - förtoi11 med vanligt p ejl - med en kortvåg.s sändare om 200
\\r för våglängder p å 18- 80 meter med m_öjlighet till våg1r0gdsväxling samt med långvågsmottagare för 16- 18.000
':eter, de senare för mottagning i uläge . Då det taktiska in11ättand et av de tyska ub å tarna i handelskriget leddes från
'1båtshögkvarteret (amiral Dönitz, sedermera konteramiral
God t) var detta arbete i mer eller mindre hög grad beroende
, v go da förbindelser med de utevarande ubåtarna . D essa
1
;nåste d agligen - åtminstone i krigets första hälft - insända rapport - s k "Kur z-signal.e" - över erhållna resultat och siktade konvoje;r, erhållna skador och fiendens anfallsmetoder, nya motåtgärder m m så att ledningen kunde
erhålla en klar överblick av läget. I början innan kriget hade
hårdn a t till synes ubåtsledningen ha tillåtet en viss egen1 1äktighet hos ubåtschefern a med avseende på rapporternas
innehåll. Ett litet b elysande exempel kan försvara sin plats,
då det är rätt lustigt. U 138, en 250-tons ubåt, en s k "Einbamn", h ade under kaptenlöjtnant \Vohlfahrt, vars smeknamn v ar Parziv'a l, vid ett tillfälle utmärkt sig, varför amiral Dönitz, som av 'Sina underlydande kallades "Der Löwe",
sände h onom sitt erkännande: "An vVohlfahrt. Gut genwcht !"
På detta svarade ubåtschefen genom att referera till dessa
småub å t ars valspråk: "An Löwe von Parzival. Ja, ja die
kleinen Boote!" Detta svar, som i etern uppfångades av ett
stort an tal tyska radiostationer framkallade oro i ett flertal staber och upprörda förfrågningar ingingo över vilka
planlagda operationer täcknamnen "Löwe" och "Parzival"
hänsyft a d e på.
Den tyska ub å tsledningen insåg mycket väl faran av att
d~ssa m eddelanden kunde bli inpejlade, trots att de själva
a ~n ~.äm~lig pejlmot~agare .för
hJ. lycka ts med at~ framställD
kogfrekvent kortvag. Men da hllra ckhga flyg spanmgsstndsrafter, trots upprepade krav, ej kund e s.tälla.g till förfo~ande , förblev ledningen b eroende av ubåtarnas spanings\appor ter. En viss disciplinupplösning beträffande för bin~.l~emecllens skötsel hade emellertid framträtt på ub å t arna,
1
\' et särskilt visade sig däri att avstämning av stationerna
erkställ d es till sjöss, ehuru detta var strängt förbjudet.
fö Dn~.er kriget växte till en början markradiopejlstationer
ka\l hogfrekveJ~S, I-IF -DF e ller I-Iuff-Dt!ff, som_ de vanlige1:
lsj ades, upp 1 England och Kanad a, pa Nord-Irland och p~\
and sarnt fr ån hös ten 194J även p å flygstö djepunkter n a
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på Grönl and och Azore rna. Sedan USA inträtt i krige t t 1
fördes ett större anta l pej ls tation er även på dess l~u s 1 llp,
på de västin diska öarna. Pejlre sultate n insänd es ti ll en 1
LL.
vudsta tion, varest pejlin garna samm aställd es. Dc kn 1
:le
op~
a
stor
på
s
utlade
och
tal
trettio
ett
till
uppgå
ibland
tionsk ort, där ubåtar nas lägen utmär ktes och der as k u/a.
kunde erhåll as genom plottin g. Från huvud station e n d inser
rades se~lan dc lämp_l igaste i närhete~ varan de ub åtsjak ts[~~:
korna tJll observ ations platse n. Monso ns typexe mp el
111
bruka r återgiv as, hänfö r sig till sänkn ingen av U 1;{8 d
30 j~mi 1942. Vid middagst~d d~m~_a dag ink?1~1mo till hnvu~~~
statwn en fran en tysk ubat harror ande peJhn gar fran Be·
muda, Hartla nd Point, Kingst on och Georg etown , vilka san~
:;
ma_Iiställ(:es io 01~erationsr_~m~1et. p å Be!·nntda_. Et~ flygpla
Etge
nde
mpe.Jl
s
ubalen
fran
SJOmll
50
a
rk
c1
da
~ng
n
befan
och dir'lge rades omede lbart mot detsam ma. C :a 10' fra n an.
given plats siklad es ubåt en som strax efter sänkte s a y f! ·va.
~
planet med elst sjunkb omber .
I-IF -DF -peji,
Un~ler år 19-U fr m? kom ett för fartyg avse_tt
son1 Inmon terade s pa engels ka och kanade ns1sk a esko r tfartyg. Sedan appar aturen förbät trats av kan a d ensarn a tilldelades norma lt tv å i varje konvo j ingåen de ub åtsj aktfar tyg
detta pejl. Åtgärd en var genom förd i slutet av 1~Jli , och
il
ameri kansk a eskort fartyg blevo utrust ade på sa mma sä
3
18-1
våren
gen
rfarty
hanga
eskort
När
19-12.
tidigt på hösten
ratur.
pa
ap
denna
gjorde s'in entre voro även de försed da med
Briste n på flygsp aning och ökade svårig heter aH e rhålla
sagentr appor ter ifråga om konvo jer, deras storlek , m·gang
grad
högre
än
i
Lz
Döni
l
amira
att
rde,
medfö
rutt
och
tid
blev beroen de av ubåtar nas insänd a rappo rter. C btd arna
operer ade norma l t i grupp er, och den ubåt som sik ta de en
konvo j, inrapp ortera de snaras t detta samt sände, sedan hög·
kvarle rets anfall sorder gått ut, s k pejltec ken, h ela tiden
skugg ande konvo jen. Genom att pejla dessa utsänd a tecken
kunde grupp ens övriga båtar snabb t finna vägen till m_åJ~l.
1?1
Men teckne n medfö rde naturl igtvis att ubåta rna salll ti_<~
inpejl ades av fiende n. Då lokali sering en av de hskn utDa-1
tarna medel st dessa appar ater steg;-a de förlust~rna saJ11
även ökade möjlig hetern a t'ill omdir igerin g av kon vojern<~
utveck lades e tt nytt förfar ande. De tidiga re Kurz-signa t~r~~~;
hade vanlig en utgjor ts av några codeg ruppe r av b oks ta\ 1
..
so1~1. n:an hade ~oppat~ kunna sända så 's nabbt, att fie nde.\
fo
n
de
genom
Men
ma.
desam
·pe.Jl eJ skulle hmna fanga

fch

so
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"tirad e halvau tomat iska k anade nsiska HF-DF -anläg gnincr 08 j{tm de detta trots allt verkst ällas. TYska rnas näst~ moli en appar at som lZunde samm an]we ssa
ciledel bestod därför
. gsme<l deland en inom en Lidrym d som
.. d
III
cb utsan a spanm
~iiknad es i millis ekund er. Detta molm ede l, kallad ·"Kuri er",
;ord e ~ a va~·it någon s}ags maski nsänd are men förel åg klar
först Vl~ kn~sslulet, d a den m ed gott result at hade provat s.a
\'id kap l t ula bon en vor o engels männe n svn ner Ii cren an nelägn
att erh ålla detalj er_ angåe nde denn a konstr uktion ; ~m ~len
s.
iiven bl ev dera'S kngsb yte har dock ej kunna t utröna

cK-telefoni.
Sam arbete mellan flygpl an och farlv g liksom erforc lerli cr
k?mmu nikati on i~1om ~_-esp~ktiv e katego rier framtvingad~
hagfrek venta telefo nanlag gnmga r, norma lt med en räckvi dd
av ungefä r 30 sjömil .
De blevo .av mycke t stort värde kansk e mest för komm unika_tio n 1~ellan hanga rfarty gen och dessas flygpl an men utnyttJ ad es a':'en ~v ameri_ kanarn a i form av s k TBS (Talk
Between Sh1ps) 1 nattst ndern a i Stilla havet av engels män~len i slaget o~n Biscay a mellan VLR-flygpl ~nen o~h LlbåtsJaktfar_tyg:n -~1kso_m mellan _ ameri kansk a ubåtar och flyge i
~l~n v1d ltvraddmn~s~_p era~wnerna av nedsk jutna flygar
Den
es.
räddad
e
flygar
ndra
femhu
Shlla Ocean en, varvid over
n
på de ameri kansk a ubåtar na inmon terade radarv arnare
ukför
gare
A.PR kund e härvid även använ das som motta '
lelefoni.
. Men denna nk-tel efoni hade också sina nackd elar. Fölkand e exem~ el kunna i någon mån visa, hur fiende n lycades utnytt Ja densa mma till egen fördel .
K;\Tatte_n till den 23 oktobe r 1943 under e tt flygan fall mot
lande engels k stade sig, en tvskla
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varigen om tvskarn a erhöllo möjligh eter att regler·t 1et·as
utskjutn ing.
.
Under slaget i Coralsjö n den 8 maj 19-42, som a v :\Ior·180
ansetts böra kallas. för "The B a ttle of N a val Err ors" ~l
gnm~ av alla de nusstag son~ gjordes p å ömse sidor, lvclpa
des Japaner na avlyssna trafiken mellan de amcrikå n
h?-ngarf artygcn ?ch deras flygplan . Härigen om er höllo s 'a
d1rek~a uppl}:sn mgar 01.11.1 flygplan ens f är~ vägar, om d~~
amenka nska Jaktens akbv 1tet och resultat liksom om ii d u
cr}1 ? 1g ~ticlicrare
f artygens rörelser . Japaner na hade tydligen
0
a Il
·
..
·
d
l
..
venser
frek
a
lcannec om om_ c av amenka narna
na
o anvand
o
o
o
ocl1 cl a o~:c1erna ga':os pa ..1c1ar.t sprak eller v~)l'O lätt dc k rn~
-l
terb.ara hngo de pa sa satt v1khga upplysn mgar.
V1d ~lpprepade tillf~II:n kunde de dessuto m gen om iakl.
t?-gen __okad tele~onakhv1tet från amerika nsk sida sluta si 1
hll na~ hangarf artygsb aserat flyg startade för en anfalls~
op era twn.
Likarta de fö~:~~tll anden under Okinaw aoperat ionern a i
mars. 19-15 medford e, att de utplace rade amerika nsk a radarspan_'m gsfartyg en med fullt berättig ad sarkasm ofta :wsl utade sma rapport er med att anmäla "att de japansk a fiirbande.n (kanuka zeflygp lan) anlända regelbu ndet enda st några
nm~uter ~fter ..det våra oegna i da~ninf?":en (eller skymmn gen)
utsanda Jaktforb and fatt order atervan da".
I luftslag et i Filip'ins ka sjön den 19 juni 1944, a v a merikanarna kallat "The great Mariana s Turkey Shool" - den
st~ra k?lkons lakten - gav den japansk e flygoffi cer, som
fran luften led~e och dirige rade dc egna flygstyr k orna, 11ell
ove~ande ~menkanarna större hjälp än sin egen stvrka.
-~mu·al Milsche rs förbinde lse officer för de a;11erik~-i nska
~lygslyrkoma uppfång ade i ett tidigt skede av stri den den
Japansk a telefoni förbinde lsen och kunde sedan m ed hjälp
av en japansk talande amerika nsk officer omedelb art få de
.j apanska ~rclerna översatt a. Ett förslag att skjuta ne d del
Japansk a flygplan et avslogs. Genom att .det fick for tsätta
sin verksam het erhöll chefen för Task Force 58 k ontinuerl~~t underrä ttelser när och var nästa flyganfa ll skull e i.nsattas. Som tack för hjälp en lär amiral Mitsche r ha forhindrat, att japanen blev nedskju ten efter fullgjor t upp drag.
Förbind elsedisc iplin en ifråga om nk-telef oni v::tr som tirl'i'
gar~. påpekat s på amerika nsk sida ofta dålig, så~räl ifr~ga
f;m orlo~sfartyg som flyg~lan. Vid .upprep ade tillfå ll~u had~
flyglcdn mgen svårt att fa fram sma order, del s p n grunc
L

'

(

1?-

1

för ringa antal hårför disponi bla vågläng der, dels p å
:r~ !lld av onödigt prat flygplan en emellan . Nattstri den vid
~1 L3 dalcanal den 13 novemb er 19-42 visade, alt nk-telef onin
~~ell örlogsfa~·t~gcn emellan uLI:Y.ttjades onödigt myck~t <?ch
rlll o ~h med 1 sad.an .gra.~l, ~tt sJ ostyrkec hefens ordcrgiV nmg
försvar ades och bdv-1s forhmd rad es.

sonv-lnw us.
Ehuru icke i egentlig mening hörande till ~1 mnct för denna
artikel synas de under 1943 konstru erade sono-bu oys här helt
.
. ..
];ort b öra bcsk1:ivas.
mdare
radwsan
ttagaremo
n
hydrofo
erade
Denna kombm
ajordes av en c:a 1,5 m lång boj, i d en övr~ änd3.!1 försedd
;ned en radiosän dare. I den undre delen befann s1g en passiv hydrofo n, som medelst en 15- 2() m lång kabel var förbunden med boj en. (se bild 25).
Bojar av denna typ kunde i begräns at antal - normalt
tre, senare fem - - medföra s på flygplan som_ voro avdelad e
för spaning mot ub å tar. Om en ubåt siktades kunde flygplanet f~-illa sina boj ar runt rlen plats, där ub å ten observe rats
eller dykt. De fallskän nsförse.dda bojarna , som voro m å lade
med olika märknin g, fälldes om_ antalet var tre så att bojarna bildade en liksidig triangel kring tillåten, om antalet
uppgick till fem i fonn av en kvadrat med den femte Lojen
i mitten. När bojen nådde vatteny tan 1 uitlös.tes hydrofonanläg gningcn , som sjönk till det djup som förbinde lsekab eln tillät. Om. en ubåt var i närhete n, och hydrofo nen
mottog de från dess propell rar utsända ljudvåg orna startade
samtidig t den lilla effektiv a radiosä ndaren i sonohoj ens topp
och .avgav vissa tecken, som kunde avlyssna s och tydas ay
flygpl anet. Enär bojarna dels sände p å olika frekven ser, dels
avgåvo olikfärg ad rök kunde flygspa naren någorlu nda avgöra var ubåten befann sig och antinge n själv angripa med
ub å tsjaktfly g. Sosjunkbom ber eller kalla på underst öd av
1
~oboj en var funklion sduglig under 4 t immar, efter denna
hd öp pnades en ventil, varvid den sjönie
Boj arna började tagas i bruk i juni 19-43 och första gå ng en
en sonohoj bidrog vid sänkand et av en tysk ubåt tm:cte efter vad författa ren hittills kunnat finna - ha vant d en
14 Inars 194cl. Nämnd a dag operera de c~korlhang::trfartyget
~ogue jämte tre eskortja gare och två fotliljer engelsk a plan
1
närh eten av Azorern a, där man förvänta de sig att två
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, erna typer av radar spani ngsfa rtyg och -flygp lan.

Bild 25.
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~lantyper. för specielloa radarända_mål. De avses ~ llY Udsal·
~-~~en. ..antmgen som_ la~~gt framsk] tna radars~)am n~sfatt ~

t;

for s Jostyrkorna eller for att uppehalla en kontmu erhg öv )~
vakning såväl i fred som krig av luftrummet liksom av ve~
tenområdena kring USA emot obehörig eller fie ntl ig Yet~~:
samhet
Till den förstnämnda kate2orien
hänföras föl j and e f 'ra
~
tygs typer:

Radar Picket Submarines (SSR).
Dessa utgöras av sex ombyggda ubåtar av Gato-klass
(Pomp on, Rasher, Ra ton, Ray, Redfin, Roch), en av Balaoklass (Burrfish) och tre av Tench-klassen (Requin, Spinax
T igrone). Gato~klassens ubåtar skuros i två delar och för~
längdes för att möjliggöra insättandel av elektronisk a anläggningar.
1956 tillfördes USA flotta två särskilt härför byggda ubåtar, Sailfish och Salmon. I maj samma år stapella dC's därutöver den likaledes enbart för detta ändamål avse d da atomubåten Tr'iton, som 1ned ett deplacement av 5.450 ton kommer att s lå alla tidigare ubåtsrekord vad beträffar dep lacementets storlek, liksom även ifråga om farten, som_beräknas
överskrida 30 knop.
Sistnänmda ubåt - och kommande systerfartyg - avses
operera tillsammans n1.ed attackhangarfartygen och DDR
De övriga radar picket-ubåtarna skola troligen insä lla s på
likartat sätt som de, som avsågs för operation Olympic den avsedda invasionen mot Kiushu . Förutom som framskjuten luftbevakning vid landstigningsoperationer k unna de
även tänkas uppträda i arktiska farvatten som bevakn ingsfartyg.
__
En nytillkommen fartygstyp - stridsledningsfartyg - bor
i detta sammanhang omnämnas, enär dess uppgift i mycket
hög grad är baserad på radar och radio. Fartygstyp en före i
komn1.er i två versioner, den ena son1. "Tactical Conunanc
Ship" (CLC), bestående av den härför ombyggda kryssaren
Northampton, de övriga - till ett antal av elva - a v "Operations-Communications-Hedquarters Ship" (AGC) , nu mera
betecknade "Amphibious Force Flagships". Förstnäm nd a f~~·:
tyg - tidigare kallat "Task Fleet Command Ship" - .at
utrustat n~ed världens.. största fartygsburna radaranläggnu~~
och samtliga fartyg kannetecknas av ett mycket stort ant
antenner, för såväl radar som radio.

fill kategorien kontinuerligt övervakande radarfartyg
Jiiillför as:
cean sta tion radar vesse ls (YAGR).
Opessa äro ombyggda f d ~;-ibet:tyfartyg, ut~·-ust_ade med alla
av m oderna radaranlaggnmgar och forbmdelsemedel.
6
sla~dda med särskild hänsyn till b esättningarnas bekväm1~11het och trivsel äro de stationerade långt u te till havs, där
~! som flytande bevakningsstationer i god tid skola varna
för annalk~nd_e, fa~_tyg ( ubåta~ mo m) eller flygplan. Der~s
otal upp gar for narvarande hll atta (YAGR 1- 8) . Ytterh; are fyr a Libertyfartyg äro under ombyggnad (YAGR 9- 12) .

Radar escort picket vessels (DER) .
Dessa u tgöras av tidigare eskortfartyg, som delvis ombyggts och u tr~~-stats med n:odern .. ra_dar för l~~t- .och ytspaning samt tor radaravstandsmatnmg mot hogtflygande
flygplan , liksom 1~ed lyssnarappa~ater mot ubåt. D~. av~es
som långt framslqutna luftbevaknmgsutposter, och sarskild
hänsyn h ar därför ägnats förläggningsutrymmet vid ombyggnaden. Vid behov kunna de insättas mot upptäckta ubåtar
eller misstänirta övervattensfartyg. Antalet dylika fartyg uppgår nu till trettio.
För utb ildningsändamål har en äldre jagare ombyggts till
"Radar P icket and Ordnance Testing Experimental Ship"
(AG) . Torpedtuberna ha borttagits, och far tyget användes
förutom för övningar även som försöksfartyg för radareld-ledning.
För liknande radarspaningsuppdrag m m komma även
följ and e flygplantyper i fråga:
Radar Picket Plans.
Speciella radarspaningsplan för fjärrspaning och tidig
luftvarning, fyrmotoriga flygplan, utrustade med alla slag
av moder na radar- , radio- och pejlan1äggningar. Besättninge~ Uppgår till 26 man och planen verkställa sina patruliel'!ngsflygningar på c:a 3.000 meters höjd, då de kunna infanga mål på 100 sjömils avstånd.
En senare version av detta plan är \VV-2E som, förutom
h~ sp~ningsradar på flygkroppens unders!da_, h~r en. 30 f?t
og d1sk-formad skyddskupol (radom) pa sm overstela for
en här befintlig radar (Bild 26).
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Bild 26.
Amerikanskt flygplan a v typ WV-2E m ed en 30 fot hög "radom"
för sin radar. (Ur Military R eview) .

Submarine Killer Plans.
Ubåt sj aktflygplan, för arbete gruppvis, varvid det_ ena
flygplanet är försett med radar och det andra m ed sJ unkbomber eller möjligen sono-bouys. Dessa plan konun a emellertid att ersättas av e tt enda, d en tvåmotoriga hangarfartygsbaserade typen S2F-2. Detta fly~plan har en indragbar
skyddsk åpa (radom) för den und er f!ygkroppeJ:. och bako m
bombrummet befintliga radarn. Det ar byggt for a tt k un na
n1.edföra nva och stör r e antiubåtsvapen och medför et t antal sono-bouys i e tt härför inrett rum.
B lim ps.
Luftskepp , utrust ade med moderna radaranläggningar,
troligen endast avsedda för kustbevakning mot ub åtar.
Ferr·ets.
" Ll I"na l·adarlca f 1en
..
.
<
som overva
Flygande radarlaboratorier
verksamhet och som vid beh~v kunna störa densamm a nw
- ro.
delst kraftiga störsändare.
Därutöver tillkomm er ute 1 havet byggda .s k T exas .. r
wers (jämför ~e brittiska .Mau~:se l_~-forlen), konstgj OL." d a ~a~:
bemannade fran flottan och val forsedda med rad a! an l g"
ningar (Bild 27) .

Bild 27.
Utanför den amerikanska kusten utplacer a t s k T ex as Towcr. I d ~
ballongliknande höljena äro antennerna inneslutna.

Beträff ande r adarma teriel en t orde endast kunna sägas, alt
enligt tyska och amerikanska källor pågår en utveckling mot
~lillim etet-v åglängder . Bell Telephone Laboratories h a för
0
Yrigt konstru erat en ny reflexklystron för en våglängd av
5 nnn , d v .s med en frekvens av 60 billioner svängningar per
sekund , avsedd för t elefoniänd amå L Med moderna radarappara ter har man för övrigt kommit så långt att utsättan·
det av en livbå t från le tt fartyg numera kan observeras på
l'~darin dik atorn . Den tiden är k ansk e inte så långt avlägsen,
~a.~ l11 ed r adarns och a ndra elektroniska inst ruments hjälp
al'Igsh a n dlingar kunna följas och ledas genom något slag
v television.
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