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Endast 13 mil söder om den skånska sydkusten lig-
ger Peenemünde, en liten by på ön Usedom vid 
tyska Östersjökusten. Här utvecklade och provade 

tyskarna under andra världskriget raketer med en räck-
vidd på drygt 30 mil. Detta fick man handgripligen er-
fara den 13 juni 1944 i Bäckebo någon mil nordväst om 
Kalmar, när en s. k. V 2-raket av misstag slog ner i trak-
ten, på ett avstånd av 32 mil från startplatsen. Som tur 
var bar den ingen bomblast ...

Nazitysklands syfte med raketerna var naturligtvis att 
få fram ett nytt, skrämmande vapen, som skulle tvinga 
Storbritannien till kapitulation. För att nå dit måste man 
emellertid lösa en mängd tekniska problem, vilka var och 
är generella för raketer som så småningom skulle kunna 
användas som rymdfarkoster. Med den teknik man val-
de lyckades man få raketerna att stiga till ca 9 mils höjd. 
Man brukar numera säga att rymden börjar 10 mil ovan-
för jordytan.

En av de skickliga teknikerna vid Peenemünde hette 
Wernher von Braun (1912–1977), och denne blev så små-
ningom en av de viktigaste personerna bakom USA:s  
rymdprogram, med den första människans landstigning 
på månen 1969 som kulmen.

Peenemünde var under andra världskriget ett helt av-
lyst område och även under den östtyska tiden var det få 
som hade tillträde dit. Men efter Tysklands återförening 
började man emellertid att ordna upp en del av det gam-
la området och inrätta ett offentligt museum med ut-
ställning av olika tillvaratagna föremål. Låt oss se hur det 
hela började.

Pionjärtiden
De teoretiska principerna för raketdrift hade grundlagts 
under 1900-talets två första decennier av Konstantin 
Tsiolkovskij i Ryssland, Hermann Oberth i Tyskland och 
Robert Goddard i USA. I Tyskland var man mest öppen 
för raketdriftens möjligheter, och under 1920-talet på-
gick experiment med krutraketer i Kummersdorf  utan-
för Berlin. 1927 bildades Verein für Raumschiffahrt (Fören-
ingen för rymdfart), där flera av Tysklands blivande raket-
experter skulle göra sina första praktiska erfarenheter. 

Man insåg tidigt att man för att göra raketdriften mer 

effektiv och styrbar måste utveckla raketmotorer som 
använde flytande bränsle, och 1930 lyckades man skjuta 
upp en liten raket som drevs av fotogen och flytande 
syre. Kostnaderna och anläggningarna för vidare för-
sök började nu bli för stora för en enskild förening, och 
man lyckades intressera arméns vapenavdelning för vi-
darutveckling av raketerna. Här hade man nämligen bör-
jat fundera på vapen som kunde skicka sprängladdningar 
över stora avstånd i en s. k. ballistisk bana, dvs. en kast-
parabel med slutpunkten hos fienden.

Sedan Adolf  Hitler kommit till makten 1933 och na-
zisterna börjat upprusta krigsmakten, vilket var otillåtet 
enligt Versaillesfördraget, behövdes en plats där man i 
största hemlighet kunde arbeta med de planerade raket-
vapnen och även utföra provskjutningar. Wernher von 
Braun, vars morfar jagat änder vid Peenemünde, föreslog 
norra delen av Usedom, och 1936 avlystes ett område 
som skulle delas mellan flygvapnet och armén.

Verksamheten vid Peenemünde
1938 flyttades raketverksamheten från Kummersdorf  
till Peenemünde och experiment med olika ”aggregat” 
(raketer) A 1, A 2, etc. påbörjades.

Redan 1936 hade man emellertid börjat skissa på spe-
cifikationen av ”superraketen” A 4. Det var den som se-
nare skulle komma att kallas V 2. Chefen för utveck-
lingen av långdistansraketerna, artilleriofficeren Walter 
Dornberger, utgick ganska godtyckligt från den s. k. Pa-
riskanonen från första världskriget. Denna kunde skjuta 
granater med en vikt på 10 kg till ett avstånd på drygt 12 
mil. Träffsäkerheten var dock dålig. Dornberger ville att 
A 4 skulle bära 100 gånger så mycket sprängmedel, dvs. 
ett ton, gå dubbelt så långt, dvs. 25 mil, och ha en preci-
sion så att 50 % träffade inom en radie på högst 375 m. 
Dessutom fick inte yttermåtten vara större än att raketen 
kunde transporteras genom en normal europeisk järn-
vägstunnel. Teoretiskt var detta tänkbart, men det inne-
bar lösandet av en mängd tekniska problem.

A 4 måste ha en motor som var 17 gånger kraftiga-
re än vad man dittills konstruerat. Raketen måste upp-
nå en hastighet fem gånger ljudhastigheten, fastän ing-
en vätskeraket ännu hade kommit i närheten av ”ljud-

Peenemünde
– här började rymdåldern Fram till Tysklands återförening var den lilla orten Peenemünde på 

ön Usedom i Östersjön praktiskt taget okänd för oss. Men där hade 
stora experiment med raketer ägt rum under andra världskriget. Det 
fruktade V 2-vapnet hörde dit. På så sätt började rymdåldern. av Kjell Werner (text och bild)

vallen”. Man måste också uppfinna ett styrsystem som 
kunde styra raketen till ett mål 250 km bort, när man hit-
tills bara lyckats skjuta en vätskedriven raket ett par km 
rakt upp i luften.

Det var alltså tre områden som krävde banbrytande 
forskning:

• stora vätskedrivna raketmotorer
• aerodynamik i överljudsfarter
• metod och utrustning för styr- och reglerteknik

För detta behövdes ett stort antal teoretiker, tekniker och 
arbetare, material och pengar; och allt detta i konkurrens 
med en industri som gick på högvarv för att förse krigs-
makten med konventionella vapen. Som mest arbetade 
12 000 personer vid anläggningarna i Peenemünde.

Raketmotorn
Sedan man beslutat sig att satsa på ett bränsle som be-
stod av alkohol och flytande syre byggde man vid Peene-
münde bl. a. ett kolkraftverk som producerade 30 MW, 
där 28 MW gick åt för att framställa det flytande syret, 
nära 5 ton per raket.

För att få en effektiv blandning och förbränning ut-

Fragment av raketmotorns överdel där en del av de arton nyut-
vecklade dysorna kan ses. Från museet i Peenemünde.
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vingarna med sina klaffar kunde ge någon styrförmåga, 
och under den följande accelerationsfasen då raketen 
skulle riktas in mot det avlägsna målet i en stabil och väl-
definierad bana.

Det första problemet löste man genom att placera 
styrbara plattor som kunde avlänka utblåsningsgaserna. 
De tillverkades av grafit eller molybden/volfram för att 
tåla de höga temperaturerna. Det andra problemet löstes 
genom helt nya tillämpningar av elektromekaniska gy-
ron, uppfinnandet av analoga räkneenheter och utnytt-
jande av riktade, parallella radiostrålar.

De första provskjutningarna
I september 1939 utbröt andra världskriget, men till en 
början trodde tyskarna att kriget skulle bli så kort att ra-
ketvapnen inte skulle hinna få någon betydelse. Efter-
hand ökade emellertid pressen på Peenemünde att få 
fram ett vapen som kunde massproduceras.

Den 3 oktober 1942, 12 år efter att man börjat skissa 
på raketer som möjliga vapen, genomfördes den första 
lyckade uppskjutningen med en A 4-raket. Detta datum 
brukar också betecknas som rymdålderns födelse. Ra-
keten var 14 m lång, hade en diameter på 1,64 m (3,6 m 
med fenorna). Tomvikten var 3 800 kg, fullt lastad vägde 
den 12 400 kg. Allteftersom raketerna fungerade bättre, 
kunde man börja tillverka dem i begränsad serieproduk-
tion. Totalt tillverkades i Peenemünde 505 A 4-raketer.

Det dröjde ganska länge innan engelsmännen för-
stod vad som pågick vid den anonyma udden i Öster-
sjön. Under 1943 hade man emellertid samlat tillräck-
ligt med uppgifter för att i augusti utföra en omfattande 
flygbombning av anläggningarna. Bombningarna utför-
des på natten, men de inledande markeringarna hamna-
de för långt söderut, så det var förläggningar med arbe-
tare som blev värst drabbade. Utvecklingen av raketerna 
kunde fortsätta vid Peenemünde, men produktionen flyt-
tades söderut till ”Mittelwerk”, bergrumsanläggningar i 
Thüringen i hjärtat av Tyskland, där över 60 000 slavar-
betare tvingades arbeta under omänskliga villkor.

V 2 som krigsvapen
Adolf  Hitler och hans propagandaminister Josef  Goeb-
bels lyfte under krigets slutskede fram A 4 som ett ”ve-
dergällningsvapen”, varvid den kom att benämnas V2. 
Vedergällningen avsåg förmodligen de allierades bomb-
ningar av tyska städer.

V2 ingick i ett för den tiden avan-
cerat vapensystem med löpande band-
produktion, skyddade monteringshal-
lar, transport på järnväg eller landsväg, 
mobila avskjutningsramper och (ibland) 
styrning med riktade radiosignaler.

Den 8 september 1944 utsattes London 
för det första V 2-anfallet, men det blev 
ändå så att belgiska Antwerpen kom att ut-
sättas för flest V 2-raketer under kriget.

Tekniskt sett var V 2-raketen en oerhörd 
prestation, men som strategiskt vapen fick 
den liten betydelse. Den konventionella 
bomblast den kunde leverera hade mycket 
billigare kunnat skickas i mycket större 
mängd med vanliga bombplan. Träffsäker-
heten nådde heller inte upp till kraven: 
oftast missade man målet med 5–15 km. 
Sin strategiska betydelse skulle denna typ 
av raketer få först när de under det kalla 
krigets tid kunde förses med kärnvapen.

KJELL WERNER är sekreterare i Astronomiska sällskapet Tycho 
Brahe och arbetar till vardags med teknisk dokumentation.

vecklade man en ny typ av dysor, vilka placerades ovan-
för en klockformad förbränningskammare; en teknik 
som fortfarande används i dagens raketer. För att skydda 
förbränningskammaren mot de höga temperaturerna, ca 
2 700 °C, blandade man 25 % vatten i alkoholen och lät 
blandningen flyta genom en dubbelvägg runt förbrän-
ningskammaren, s.k. regenerativ kylning. Även detta en 
teknik som användes än idag.

Aerodynamik
Vid den här tiden hade man bara vaga begrepp om vil-
ken form som kunde vara lämplig för en raket nära och 
över ljudhastigheten (Mach 1). Det var speciellt fenornas 
utseende och placering samt raketens stabilitet vid passe-
randet av ljudvallen man måste undersöka. 

von Braun hade vid ett besök 1936 vid tekniska uni-
versitetet i Aachen blivit förevisad en liten vindtunnel 
för överljudshastigheter, och han beslöt att en sådan, nå-
got större, måste byggas i Peenemünde. Den skulle ha 
en testarea av 40 × 40 cm och producera vindhastigheter 
på upp till Mach 4,4. Den fungerade så att från en sfärisk 
kammare med 12,5 m i diameter pumpades luften ut. 
När en specialkonstruerad ventil snabböppnades rusade 
luft åter in genom en testkanal med en hastighet som 
kunde regleras med ett s. k. Lavalmunstycke. Upp till 20 
sekunder tog det innan vakuumkammaren åter var fylld. 
Praktiska problem gjorde dock att vindtunneln inte kun-
de utnyttjas fullt ut förrän kring 1942–43. Till dess fick 
man lita till teoretiska beräkningar och olika improvise-
rade test. 

Ett av testen utfördes så att konstruktören körde fram 
och tillbaka på motorvägen mellan Berlin och Anklam 
i 100 km/h med olika modeller hängande utanför bil-
fönstret. 

Ett annat test utfördes med järnmodeller som släpp-
tes rakt ner från flygplan på 7 000 meters höjd. Man 
hade räknat ut att modellen skulle passera ljudvallen på 
1 000 meters höjd och filmade den noggrant från både 
marken och luften.

Försöken ledde fram till den nu så välbekanta, klassis-
ka raketformen, se bilden av en V 2-raket på sidan 18.

Raket- och målstyrning 
Att styra V 2-raketerna innebar att lösa problem både di-
rekt efter starten, när hastigheten ännu var för låg för att 

Tillverkade: 
Peenemünde  505
Mittelwerk     5 917
Totalt             6 422

Mål: 
Antwerpen 1 610
London      1 358
Övriga          204
Totalt          3 172

Antal tillverkade V 2 och deras mål

Fortsättningen
Både USA och Sovjet försökte, direkt i krigets slutskede, 
lägga beslag på så mycket material, dokumentation och 
tekniker de kunde. Mittelwerk intogs av amerikanska trup-
per i mitten av april 1945 och Peenemünde av Röda ar-
mén den 4 maj. Amerikanarna lyckades, delvis i strid med 
en överenskommelse med övriga allierade, samla ihop 
och skicka material och dokument till USA i 16 fullastade 
Libertyfartyg. Enligt vad ”de tre stora” bestämde i Jalta 
skulle västmakterna dra sig tillbaka från Östtyskland och 
kvar åt ryssarna fanns fabriken i Mittelwerk och ett antal 
tyska ingenjörer och forskare som inte överlämnat sig till 
västsidan. Bland dessa fanns Helmut Gröttrup, en av von 
Brauns chefstekniker, som hjälpte ryssarna att bygga sina 
versioner av V 2, först i 
den nödtorftigt reparerade 
anläggningen i Mittelwerk, 
sedan under lägerlika 
förhållanden vid hemliga 
anläggningar i Sovjet.

För nyckelpersonerna 
från Peenemünde, vilka 
till krigsslutet fortfarande 
lydde under SS, gällde det först och främst att överleva, 
men också att positionera sig inför en framtid, där de kunde 
dra nytta av sin unika kunskap. Wernher von Braun sökte 
sig till en amerikansk postering vid gränsen mot Österrike 
och han och ett hundratal av hans medhjälpare samlades av 
amerikanarna i Garmisch-Partenkirchen för utfrågning och 
inväntan på vidare order. Under tiden författade von Braun 
en skrift ”Översikt över hittillsvarande utveckling i Tyskland 
av raketer med flytande bränsle och deras framtidsutsikter”. 
I denna beskrev han utvecklingen av V 2 som ett steg på 
vägen, med villkor bestämda av kriget, men att med fortsatt 
satsning skulle det bli möjligt att med sådana raketer nå 
andra planeter och, först av allt, månen. 

von Braun imponerade på amerikanarna och tillsam-

mans med 118 medarbetare erbjöds han att fortsätta 
arbetet med det material man skickat till USA. Besvä-
rande fakta om medlemskap i nazistpartiet och eventu-
ella krigsförbrytelser sopades diskret undan. Den 28 juni 
1946 lyfte den första hopmonterade V 2-raketen från 
försöksanläggningen i White Sands i New Mexico.

Den fortsatta utvecklingen av V 2-raketen ledde, både 
i USA och Sovjet, vidare till de interkontinentala bal-
listiska missilerna (ICBM), kapprustningen och, så små-
ningom, rymdprogrammet.

Peenemünde idag
Idag är alltså Peenemünde inte längre militärt område. 
Vissa delar av ön är dock fortfarande avstängda, men det 
är av säkerhetsskäl. En del av testplatserna och avskjut-
ningsramperna finns kvar i förfallet skick. Delar av den 

gigantiska kraftverks-
byggnaden har gjorts 
om till museum, och 
mängder av föremål 
har samlats ihop och 
visas på utställningen. 
På planen utanför 
finns en fullskalemo-
dell av en V 2-raket, 

autentiska bränsletankar samt ett antal flygplan och 
helikoptrar från öststaterna, efter andra världskriget. 

Museet, som är mycket sevärt, balanserar mellan en 
fascination över vad människan och tekniken kunde 
åstadkomma och ett avståndstagande från de mänskliga 
offer som krävdes, både direkt och indirekt, och de kus-
liga perspektiv tekniken gett den moderna krigföringen.

Den sista avdelningen pekar dock på det goda som 
rymdfart och satelliter bidragit med och de nya möjlig-
heter rymdåldern öppnar upp efter sin födelse i 
Peenemünde för endast 63 år sedan.                             ♦

Till vänster en typisk bana för en V 2-raket. De 
verkliga raketerna som avfyrades under andra 
världskriget hade betydligt sämre träffsäker-
het än de föreskrivna.

En modell av en avskjutningsplats så som den ter sig 
på museet i Peenemünde. Till vänster skymtar en V 2-
raket som snart ska skjutas iväg.
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