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SVERIGE och robotkriget 
DN 8/2 49: 

V ID KRIGETS SLUT var Hit
...;.s vedergällningsvapen, V 1 
och V 2, de enda praktiskt an
~dbara strategiska. robot
vapnen för anfall mot mål på 
~.ora avstånd. Taktis.kt an
r-dldes många olika typer av 
samtliga stormakter. Vid sin 
i:-..mryckning i Ryssland fann 
tyskarna sålunda lager av ryska 
:-obotvapen, främst raketbom
~ av ett 10-tal olika kon
s:?Uktioner, vilka av någon an
.ieåni.ng icke tagits i bruk, men 
ror avancerade nog att slå även 
doe tyska teknikerna med häp
~ Ryssarnas och de väst
Lilerades ståndpunkt torde vid 
cenna tidpunkt kunna jämstäl
~ men ingendera hade någon 
-:Otsvarighet till tyskarnas 
s:rategiska robotvapen. 

V 1 och V 2 hade vid krigs
$.met en lastiörmåga av ca 
!..000 kg sprängladdning. Deras 
a.ckvidd var 301}-350 km, vil
ket ungefär motsvarar avstån
ce från Visby till Gävle eller 
&lmstad. Spridningen var av 
s:.crlelfsordningen O,S:-3 proc. 
av sltjutavslåndet, dvs. upp till 
: km. Av antalet avskjutna 
'\"' 1 rorde ca 25 proc. icke ha 
~erat tillfredsställande. För °' 2 torde motsvarande antal = sig om 50 proc. Tyska ex
oerlw uppger dock att de se
::;c.ste versi6nerna av V 2 hade 
e: funktionssäkerhet av 80 

Av kaptenen vid flygvapnet 
ÄKE MANGÄRD 

V 1 var ett robotflygplan 
med en maximal fart av 650 
km / tim. Det opererade nor
malt på låga höjder. 

V 2 var en robotprojektil, 
främ'1riven av en raketmotor, 
som utvecklade . den enorma 
effekten av 600.000 hk. Robo
ten nådde en maximal fart av 
5.000 km/ tim., och dess topphöjd 
låg mellan 80 och 100 km. 

Såväl de västallierade som 
Sovjetunionen har efter kriget 
tillgodogjort sig de tyska erfa
renheterna. Sovjet har i sin 
hand den tyska armens försöks-

· anstalt vid Peenemtinde, Luft
waffes vid Trauen och den 
ofaritligå underjordiska fabri
ken vid Nordhausen, som sys
selsatte 30.000 arbetare och 
under krig~t producerade sam
manlagt 12.000. st. V 2. Man 
måste förutsätta att båda sidor
na b yggt vidare på tyskarnas 
resultat. Läget i dag är omöj
ligt att med säkerhet fastställa. 
Det synes dock motiverat att 
räkna med en lastförmåga på 1 
till 1,5 ton, en räckvidd om ca 
400 km, ~ precision som mot
svarar ca 1 proc. av skjutav
ståndet samt ökad funktionssä
kerhet. Siffrorna visa:r ·att ro
botvapnen på srora skjutavstånd 

Cirkel bågarna anger från oilka· om
råden Sveriges större ~läder kan 

beskjutas med robotvapen med 
400 km räckvidd. 

fortfarande endast lämpai• sig 
för a,1fall mot vidsträckta· yt
mål. Man kan emellertid tän
ka sig att delvis lösa precisions
problemet "bakvägen" genom 
att minska precisionens bety
delse. Detta kan endast ske
genom att den medförda lasten 
ges ökat verkningsområde. Här 
anmäler sig genast atom bom
b en. De mot Hiroshima och 
Nagasalti fällda exemplaren 
torde ha vägt meUan 4 och 5 
ton. Utvecklingen går mot ef
fektivare och lättare bomber. 
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Någon gång kommer ökningen 
av robotvapnens lastkapacitet 
och minskningen av atombom
bens vikt att mätas. Om en 
krigförande anser att den be
räknade va-kan motsvarar 
framställningskostnaderna för 
atombomben, kan man vänta att 
den också sänds i väg med ro
bot. För närvarande torde så 
inte vara fallet. 

Av bifogade karta framgår 
från vilka områden Sveriges 
större städer s,kulle kwma be
skjutas med robotvapen av 400 
km räckvidd. 

Hur ter sig våra försvarsmöj
ligheter mot ett robotanfall, och 
hur kan vi själva utnyttja des
sa strategiska r obotvapen i för
svaret? - Robotvapen av V 1-
typ är enkla .att konstruera och 
billiga att producera. De är ett 
typiskt massvapen. I ett ro
botkri~ kan man 

0
därför fö~t

sätta att en motståndare i fors
ta ~d försöker bryta vår för
svårsvilja genom massinsats av 
denna robottyp. V 1 .kan be
kämpas med det konventionel
lå luftför~arets medel, jakt
och luftvärn. Engelsmännen ut-: 
nyttjade dessutom ballongspär
rar, vilka visade sig· vara ef
fektiva. Mot slutet. RV ilen tvs
ka 80-dagars V !-offensiven 
mot London 1run6e försvaret 
förstöra c~ 70 proc. av de an
fallande V 1-orna. 

Strävan bör vara att genom 
aktivt och passivt försvar tvinga 
motståndaren över på den kost
sammare V 2-linjen. 

Det bästa försvaret är likväl 
att aµfalla de fårsäksanstalter 
och industrier som konstruerar 
och prpducerar V ~vapnen och 
de framskjutna baser och styr
stationer som eventuellt er
fordras för . de.ras insättande. 
·Detta ål' dessutom det hittills 
enda verksamma motmedlet 
mot robotar av V 2-typ. Baser
na och styrstationerna är lämp
liga mål för våra attackför
band, men industrierna torde 
med säkerhet ~unna nås endast 
av strategiskt bombflyg. 

På ~d av för st-or sprid
ning kan V -vapnen 'icke ersätta 
attackflyget vid anfall mot små 
mål. Ej heller kan det strate
giska bombflyget i dag ersättas 
med robotar. då dessa ha!' för 
liten räckvidd. 

Ett gott komplement i.;·1 at
tackfl,vget utgör likväl V-vap
nen vid bekämpningen av inva
sionshamnar och liknande mål, 

där stora anhopningar av trup
per och materiel måste äga rum. 
Om vi kompletterar kartan 
ovan med en cirkel om 400 km 
radie med Visby som centrum. 
finner , vi att Sk1'geraks, Katte
gat'ts och Östersjöns kuster -
med undantag för Finska vikens 
innersta del - kan täckas av 
robotar, som utskjuts från 
svenskt territorium. En total 
spridning av 4 km (1 proc. av 
400 km) måste mot en inva
sionshamn anses vara ett rela
tivt gynnsamt värde. Vetska
pen om att Sverige disponera
de V-vapen - gen6m egen pro
duktion eller allierad hjälp -
borde effektivt avkyla lusten 
~tt försöka en kustinvasion 
med hamnar vid ovannämnda 
vattenområden såsom baser. 
Därmed har man .också: avse
värt ~kat risken för •större 
:;trategiska hiftlandsättningar, 
eftersom dessa ·ännu en tid 
måste anses beroende av land
eller sjötransporter för att kla
ra underhållet på längre sikt. 
Kuppföretag luftledes är givet
vis icke uteslutna. 

Taktiskt kan robotar an
vändas i luftförsvaret som luft
värn, dvs. startas från markeri 
(eventuellt fartyg) mot anfal
lande flygplan eller robotar. 
Roboten har större utvecklings
möjligheter än automatkanon
och kanonluftvärnet när det 
gäller att nå precision på stora 
avstånd. Den kan också med
föra en avsevärt större spräng
laddning, vilket.till en viss grad 
ökar verkan. 

Efter kriget har utvecklingen 
av iuftvärnsrobotar, som påbör
jades av tyskarna, fortsatts av 
segrarmakterna. 

Utvecklingen pekar kanske 
här på en möjlighet att både ef
fektivisera och förbilliga luft
försvaret. Att ersätta jaktflyget 
med rQbotar är dock för närva
rande icke aktuellt. Ännu be
härskal' man inte helt luftvärns
robotarnas problem. De växan
de farterna kan likväl så små
ningom göra det nödvändigt att 
ersätta det. förarstyrda flygpla
net med roboten. J~ktplanet har 
dock alltjämt många företräden 
framf">r roboten. 

En annan form av robotar I 
luftförsvaret är d~n flygplar
burna roboten för anfall mot 
flygpla.nmål, jaktroboten. 

Jaktrobotarna,s fördelar fram
för luftvärnsrobotarna ligger 
bl. a. i att de kan göras lättare, 
eftersom de förs upp till an -

fallshöjden av moderflygplanet 
Jaktroboten har därtill moder
flygplanets fart i startögonblic
ket. 

Robotar kan även utnyttjas 
taktiskt mot Sjö- och ml\rkmål. 
De kan antingen föras fram av 
moderflygplan eller startas från 
marken eller fartyg. Av flyg
pJanburna attackrobotar har 
under och efter kriget vuxit 
fram en rikhaltig flora. En pri
mitiv amerikansk typ, en van
lig 500 eller · l.000 kg bomb, 
försedd med sidstyrning, an
vändes redan under kriget på 
olika 'krigsskådeplåtser företrä
desvis mot järnvägs- och lands
vägsbroar. ~tt flygplan med så:
dana bomber motsvarade i 
effektivitet fyra flygplan med 
vanli'ga bomber. 

Attackrobotens fördel fram
för andra attackflygets vapen 
är att den kan lösgöras medan 
moderflygplanet ännu befinner 
sig utanför räckvidden av må
lets luftvärn och likväl ha god 
precision och verkan. Attack
roboten torde bli ett framträ
dande vapen, särskilt mot sjö
mål, i ett eventuellt kommande 
krig, och en stark utveckling av 
detta vapen är trolig. 

Kan inte robotar ersätta även 
själva attackplanen? - Mot små 
mål på stora avstånd går det inte 
av precisionsskäl. Meri mot far
tygsmål i samband ·med en 
kustinvasion, personal- och 
materielanhopningar . i inva
sionsbrohuvuden o. dyl.? Det 
beror helt och hållet på vilke.:: 
räckvidd, precision och verka:::: 
man kan räkna med. Något dy
likt vapen insattes icke under 
kriget. Utvecklingen efteråt pa 
detta område är föga känd. Det
ta hindrar icke att probleme< 
kan komma att lösas. 

Mot fartygsmål torde m= 
med en kustförsvarsrobot kun
na påräkna hygglig preciSian 
genom en kombination aT 

fjärr- och självstyming. Sca 
kustartilleri med ökad räck
vidd och precision torde d~ -
lika robotar bli användbar&. 
Men vill man ta upp kampea 
mot en invasionsflotta så ticfd 
som möjligt, måste fortfarande 
förarstyrda• flygplan insättas. 
helst försedda med attackro
botar. 

Kustförsvarsroboten kan 
närvarande icke heller e -
krigsfartyget. Fartygi:ts vä! 
konkurrent i invasionsförsv 
är tills vidare icke robo 
utan det förarstyrda flygpl 


