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Olika tolkningar av folkrätten

' l ett längre inlägg i tidskriften s maj/ juni-nummer rik-'
tar professor Jacob Sundberg kritik mot "Han dbo.~
i Folkrätt", som zttkom för l dr sedan och nu användes inom hela krigsmakten.
"Handbok i Folkrätt" har utarbetat s av professor S
Jägerskiöld och kommendör T Wulff. Den förre är
professor i offentlig rätt med folkrält vid Uppsala
universitet och har utgivit ett stort antal verk inom
omrddena folkrätt och historia. Wulff har tjänstgjort
bl a som jagarchef, strategilärare och chef för opera tionsledning J resp 2 i Försva rsstaben samt ingdr i
den nyligen av svens/ca regeringen tillsatta delegatio nen för utveckling av folkrättens regler om humanitet
i krig. l detta inlägg bemöter Wulff den sundbergska
leritiken.
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H andbaleens tillkoms t
Eftersom Sundberg tar upp frågan om Handbokens tillkomst utan
att känna till hela förarbet et, finner jag det nödvändigt att först
korrfattat redogöra för detta.
Undervi sningen i folkrätt inom svenska krigsmakten har varit
för emå l för betydande intresse från statsmak ternas sida under hela
1960-talet. Detta beror delvis på, att utbildningen vid de svenska
FN-förbanden i Kongo 1961-62 v isade stora brister, vilket bl a
p åtalades i anmälan till dåvarande militieombudsmann en av professor L Hjerner - detta kallar Sundberg att Hjerner "lade sig i
Katanga k r iget"! Ett allmän t ökat intresse för fo lkrättsfrågor i samband med de konflikter som förekommit under senare år har också
varit en pådrivande faktor. OB angav i en rapport till Försvarsdepartementet 1967 att konv entionstexterna icke fanns sam lad e och
att förkl a rande och komm enterande text till konventionerna saknades. Det var så lund a ett starkt ön skemål från OB :s sid a att snarast få ut en samling innehållande fo lkrättens konventionstexter
samt att få fram n ågon form a v Handbok, som sk ulle kunna underlätta undervi sningen. Både konventionstexterna och Handboken var
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de>sutom nödvändiga för tpnsten vid staber och förband under
neutralitet och krig. Onskemålet ang konventionstexterna har uppfyllts genom den av Justitiedepartementet 1971 utgivna samlingen
"Folkrätt i krig" .
Vid sammanträde i Försvarsstaben 1967 uppdrogs riktlinjerna fö r
Handbokens utformning. Den skulle täcka totalförsvarets beh ov
samt utformas så att den kunde utgöra uppslagsverk inom högre staber samt användas på förband både v id utbildning i fred och tjän st
under neutralitet och krig. Framställningen skulle inriktas på folk rätt uneler neutralitet, krig och ockupation medan elen mycket om fattande folkrätten i fred enelast skulle behandlas i den mån detta
erfordrades för att erhålla bakgrund till de först nämnda folkrätts reglerna. Handboken skulle vidare anknyta till, men icke ersätta,
existerande "Instruktion för krigsmakten vid hävande av rikets oberoende under allmänt fredstillstånd samt under krig mellan främ mande makter varunder Sverige är neutralt" (IKFN). Det framsto d
också som ett starkt önskemål att Handboken översiktligt presen terad e FN och dess verksamhet samt grunderna för biläggande a v
tvister och konflikter. Detta var önskvärt både med hänsyn till ele n
allmänna strävan att sprida kunskap om FN:s verksamhet blan d
totalförsvarets personal och de mera speciella behoven för personal
avsedel för eller ingående i FN-styrkor.
Eftersom Handboken skulle kunna användas av personal uta n
juridisk utbildning - i vissa fall utan högre utbildning - ansåg v i
det nödvändigt, att så långt möjligt göra framställningen populä r
och lättillgänglig. Det gällde, som båda författarna såg det, att icke
a v skräcka från folkrättsstudier utan söka väcka läsarnas intresse.
Invecklade jurieliska frågor och "hårklyverier" borde därför uteslutas, men önskemålet om enkelhet och klarhet fick å andra sidan
icke leda till farliga förenklingar eller felaktigheter. Det förelåg i
en del fall avsevärda svårigheter att göra framställningen tydlig och
klar, eftersom vissa folkrättsregler är mångtydiga och diffusa. E n
annan svårighet var att göra ett riktigt urval, särskilt som Hanelboken måste hållas inom ett begränsat format. Vid sidan om trak taten måste Handboken också behandla nationella regler samt sedvanerätten.
En första utgå va a v "Handbok i Folkrätt" förelåg i början a v
1970 och denna sändes på remiss till myndigheter inom försvare t.
Utkastet granskades också av folkrättsexpert inom UD. Visst sam380

arbete ägde rum med J ustitiedepartemen te t för att samstämma de
båda publikationerna. Efter erforderl iga kompletteringar färdigställeles en andra utgåva i apr il 1970 och även denna gick på remiss.
Den rättade andra utgåvan låg seelan till grund för det slutliga korrek turer. Det kan därför h ä velas a t t Handboken färdigställts efter
ett noggrant och omstäncligt remissförfarande, vi lk et naturligtvis
icke utgör full garanti emot lu ckor och brister. Samtidigt måste man
komma ih åg att Militärhögskolans behov av en Handbok var mycket stort och varje dröj smål i färdi gs tällandet innebar försämrad
undervisning. Som vi såg det var det viktigast att få ut första upplagan av Handboken och att efter några år införa eventue ll a kompletteringar i andra upplagan. Efter utgivningen har Justitiedepartementet förklarat att Handboken är användbar äve n för de jurister,
vilka kan komma att handlägga folkr~ittsp roblem .
Mot denna bakgrund vill jag nu övergå ti ll de av professor Sunelberg framförda anmärkningarna och jag vi ll börja med att ansluta
mi g till kritiken på en punkt, nämligen elen som gäller tidpunkten
för Handbokens färdigställande. Sundberg anser att "svenska armen" dröjt alltför länge med att utfärda en handbok i folkrätt och
pekar på att USA, Storbritannien och Tyskland kommit långt före.
Ett viktigt skäl till efters läpningen är, att vi i Sverige haft alltför
litet folkrättslig expertis med militär bakgrund, särs kilt om man
jämför med stater som de nyss nämnda. Men helt utan folkrätt har
ick e svenska krigsmakten levat - Snudberg nämner själv handböckerna i intern ationell rätt för marinen, men man får icke heller
glömma bort att krigsmakten faktiskt använt både Stael vo n HoJsteins "Gällande folkrätt" ( 1916) och Gihls "Handbok i Folkrätt
under krig och neutralitet" (1943). Nåja - ansträngningarna på
folkrättens område har varit blygsamma, det måste medges, men det
lönar sig föga att nu eliskutera gamla försummelser. Huvudsaken
är - som jag ser det - att gå vidare så att kunskaper i folkrätt
verkligen blir spridda inom totalförsvaret.
De övriga punkterna i Sundbergs framställning är a v sådan art
att jag måste behandla dem separat.

H andbaleens användningsområde

En huvudpunkt i elen sundbergska kritiken är att "Handbok i
Folkrätt" icke tillgodoser Flottans behov. Enligt Sundberg är Flot381

ta n "en del a v kri gsmakten med säregna beho v" - det är onekligen
intressant för mig som sjöofficer att höra! Efter många å rs sjökommenderingar och tjänst i högre staber tror jag mig ha en ganska god
uppfattning om de behoven och det är bl a min marina bakgrund,
som gjort att jag bli vit starkt intresserad av folkrätt.
Vid sammanträden i Försvarsstaben 1966-67 var givetvis också
Handbokens användningsområde föremål för disku ss ion, varvid
konstaterades att starka skäl talade för en för hela tota lförsvaret
gemensam Handbok, där krigsmaktens behov sku ll e bli styrande.
Genom att göra en gemensam Handbok, tvingas man ta med flera
avsnitt som bara har intresse för viss försvarsgren. Handboken innehåller t e regler för fartygs och luftfartygs nationalitet och legitimation och regler om sjöhandelskriget, v ilk a rimligtvis icke kan
vara av något påtagligt intresse för armeofficerare. Regler i landkriget kan på motsva rande sätt endast ha begränsat värde för sjöoch flygofficerare. Man kan peka på flera sådana avsn itt, som endast är skrivna för en viss kategori. Skulle man emellertid försök a
sig på att bryta ut någontin g, uppstår avvägningsproblem och det
finns risk för att man tappar helhetsbilden.
I detta sammanhang förefaller det som om Sundberg haft sina förebilder i de handböcker, som utfärdats för brittiska och amerikanska flottorna . De är säkert utmärkta för sitt änd amål, d v s att
passa för oceangående flottor, som är infogade i ett omfattande system av försvarsallianser. Studerar man t e den av Sundberg omnämnda "International La w for Seagoing Officers" (B H Brittin)
så finner man att en stor del ägnas just åt de olika försvarsav tal ,
som USA har med andra stater. Detta är sannolikt nödvändigt att
ha med för de amerikanska sjöofficerarna, men för vår del räcker
det med den undervisning, som i dessa avsnitt meddelas i ämnet
strategi på Militärhögskolan.
Det går icke att utan vidare ta upp utländska handböcker som
förebilder även om man som Sundberg tycker att de är "friska och
levande" läroböcker. De är nämligen anpassade för en helt annan
organisation än det sve nsk a totalförsvaret. Utvecklingen mot allt
större integration har varit ett av de mest påfallande dragen i de n
svenska krigsmakten under 1950- och 60-talen. Detta förhålland e
talar starkt för att man när det gäller undervi sning i ett så allmänt
ämne som folkrätt använder en gemensam Handbok. Integrationssynpunkten synes Sundberg helt ha förbigått i sitt resonemang.
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Sundberg har fångats av den amerikanska handboken, som anger
grundläggande regler när sjöofficeren " is faced with an imminent
problem". När en svensk sjöofficer - eller arme- resp flygofficer
under fred och neutralitet möter motsvarande problem ä r det i första hand den förut nämnda IKFN, som han måste använda. Här
måste än en gång framhållas att Handboken icke ersätter IKFN
utan endast kompletterar denna. Det verkar icke som om Sundberg
i sin bedömning a v Handboken tagit hänsyn till denna avgränsning
till IKFN, där klara order och föreskrifter finnas. IKFN gäller
und er fred och neutralitet, men det finns också regler för sjö- och
luftkri get i en särsk ild, hemli g ha ndlin g. Sundbergs omdöme att
Handboken "är polerad på det moderna svenska sättet som närmast
för tanken till undergivna departementstjänstemän men aldrig till
havets levande dramatik" får stå för han s egen räkning. Ovriga uttalanden om Handboken har gått i en helt annan riktning!
Den av Gihl-Landquist författade "Handbok i internationell rätt
för Marinen" (HIRM), utgive n 1934, har funnit nåd inför Su~d
bergs ögon, men han anser att "Handbok i Folkrätt" har föga av
HIRM:s utförliga och konkreta anvisningar och hänvisningar.
HIRM har emellertid varit en av de många källor vi använt vid
arbetet med Handboken, men ska ll man göra en jämförelse så är det
viktigt att komma ihåg att HIRM är utarbetad endast för Marinen
medan Handboken ska ll utnyttjas inom totalförsvaret. Dessutom
ingå r folkrätt i fred endast i mycket begränsad omfattning i Handboken. Mycket stort utrymme har i Handboken måst användas för
kommentarer till 1949 års Genevekonventioner, som tillkommit efter HIRM. Då det samtidigt gällt att hå lla Handboken inom ett begrän sat format har vissa delar, som står i HIRM, måst utgå. Såclana specifika marina förhållanden som sjötrafik och fiske i fred
samt sjöceremoniel har t e icke kunnat medtagas i Handboken. Sjötrafikreg ler kunde knappast ingå utan att vi också fört in motsv arande beträffande lufttrafiken - att detta sk ull e medfört ett
omfatta nde rättelsearbete är icke så svårt att se. Organisation av
prisdomstol har icke tagits med, då det bedöms kunna få a ktu a litet
endast för en mycket begrä nsad krets.
Här nämnda avvikelse r i förhållande till HIRM bedömes emellertid vara a v sådan art att CM :s yttrande måste inhämtas. I sk ri velse fr ån C F st december 1970 begärdes därför CM :s synpunkter
på HIRM:s upphävande och eve ntu ellt ersättande med a nnat verk
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endast avsett för marint bruk. CM:s svar blev att HIRM upphävdes
och ersattes av "Handbok i Folkrätt". HIRM upphävdes sålund a
icke, som Sundberg påstår, i samband med att Handboken fastställdes i december 1970, utan först i november 1971 -efter CM:s
hörande! Sundbergs kritik på denna punkt träffar i varje fa ll icke
Handbokens författare!
Aven om huvudinvändn ingen frå n Sundbergs sida är att Handboken icke är lämplig för Flottan, så har han reservationer också när
det gäller Handbokens lämplighet inom öv riga delar av krigsmakten. Här anknyter Sundberg till vårt militärpolitiska läge, men han s
tankegång är icke så lätt att följa - vad menas t e med att "alla
trådar löpa i riktning mot öst"? Ar detta Sundbergs uppfattning av
det alliansfria Sveriges läge f n, så a v viker den radikalt från svenska regeringens och de demokratiska partiernas uppfattnin g. Enligt
Sundberg borde Handboken ge en spegling a v sovjetisk folkrättsuppfattning och han forts~itter med följande om Handboken: "Vad
där läses passar ofta bättre för e;tt nytt fälttåg mot Norge än för
uppgörelser med våra grannar i ost och sydost" . Jag trodde det var
överflödigt att påpeka, att Handboken icke är och icke ska ll vara
någon form av operativ vägledning!
Utan tvekan skulle det kunna vara av värde att återge icke bara
Sovjets utan även andra staters uppfattning om folkrätten - erfarenheterna både från Tjeckoslovakien, Indokina och södra Afrik a
har visat att o lika stater ibland uttolkar folkrätt på sitt eget sätt!
Men tydligen vi ll Sundberg endast ta upp Sov jcts folkrättsuppfattni ng, vilket skulle ge framställningen en a lld eles bestämd slao-sida.
~et ingick heller icke i vårt uppdrag att göra en sådan gr~nsk
nm g av an dra staters folkrättsuppfattni ng och skulle sanno likt ha
krivt ett betydligt större omfång p å Handboken.

ärendet till generalförsamlingen, som emellertid icke kan besluta
utan endast rekommendera åtgärder från medlemsstaternas sida,
inklusive insats av stridskrafter. Sådant förfaringssätt har tillgripits flera gånger. Från början har Sovjet varit starkt negativ till
denna metod men det är värt att erinra om att Sovjet vid Mellersta
Ostern-krisen 1967 röstade för det här angivna förfarandet.
Sundberg anser att detta stormakternas s k våldsprerogativ "är
ett extra vapen i händerna på varje vetomakt och en påtryckning
på dess randstater inbyggd i själva läget". I det antydda fallet kan
man dock förutsätta att FN fortfarande existerar och verkar. En
stormakt, som går till angrepp mot en liten stat, kan då knappast
bortse ifrån reaktionen inom FN och möjligheterna att ärendet överförs till generalförsamlingen. Här måste man också ta hänsyn till
den allmänna utveckling som skett inom FN - från att ha varit
en k lart stormaktsdominerad organisation under 1940- och 50-talen
har makten förskjutits mot de små och medelstora staterna, varibland u-länderna utgör en viktig grupp.
Hela detta fall är intressant men samtidigt kontroversiellt och
det måste presenteras inom en betydligt vidare ram om läsarna skall
förstå problemen. Frågor av denna art har betydelse främst för
ledande kretsar inom utrikes- och försvarsdepartementen, krigsmaktens högsta ledning samt ett fåtal folkrättslärda. Det har däremot ringa intresse för Handbokens läsekrets. Eftersom kapitlet om
FN huvudsakligen har orienterande karaktär och utrymmet dessutom är begränsat, anser jag att det som står i Handboken mom 266
i stort sett utgör tillräcklig bakgrund. Sannolikt behöver kap 9 och
10 revideras i en kommande upplaga, men då knappast med framställning om storma ktern::ts s k våldsprerogativ l

Stormakternas v/lldsprerogativ i säkerhetsrc1det
Det kapitel som i Handboken avhandlar biläggande av tvister
och konflikter har icke heller funnit nåd inför Sundbergs kritiska
gransk ning främst genom att stormakternas våldsprerogativ inom
FN :s säkerhetsråd icke behandlats. Sundberg åsyftar hä r det fa ll ,
då en stormakt är angrip are och genom sitt veto i säkerhetsrådet
kan förhindra motåtgärder av FN. Att FN:s säkerhetssystem har
viktiga begränsningar framhålles dock klart i Handbokens mom
266. Ett sätt att i ang ivet fa ll lösa frågan kan vara att överföra
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K opplingen folkrätt-utrikespolitik
Om man får tro Sundbergs framställning i TiS är det knappast
någon skillnad på folkrätt och utrikespolitik - i varje fall får
man det intrycket när man läser hans utläggningar om den historisk-ekonomiska determinismen och den marxistiska rättsstridighetsläran. (- idel fina ord!) När S, för att visa hur den historiskekonomiska determinismen underminerar skyddet en ligt landkri gs385

T
reglementet, tar exemp el f rån de ang losaxiska mak ternas ockupa
tiona v Italien och Tyskland blir man ännu med förvirrad. I Hand
boken har dessa förhållanden ej berörts annat än i samband me\
det moderna krigets natur mom 27, som omnämner den i rysk stra
tegisk litteratur använda uppdelningen i "rättfärdi ga" och "orätt
färdiga" krig. Detta är helt otillräckligt en ligt Sundbergs menin g.
Sundberg uppeh å ller sig mycket vid befrielsekrig, men ser dess:
endast ur en synv ink el - som verk av den internati one lla komm u
nismen. Här gör han sig sky ldig ti ll påtagliga oc h allvarliga fö r
enldin gar i varj e fa ll en li gt gä ngse svensk uppfattning. Frågan on
"nationella befrielsekrig" har bl a rönt sto r uppmärk sa mh et vid I ntern ationella Röda Ko rs-ko nferenserna rörande fo lkrättens moder·
ni sering (den sista i Geneve våren 1972) och det har därv id tydlig
framgått att fl erta let representanter både för väst- och Öststate
samt a lli ansfria icke ser denna ensidiga knytning ti ll kommu nis
men so m Sundberg anger. Jag har bl a mycket svårt att förs t:
hur man skall se t e Jugoslaviens befrielsekrig mot tyskarna elle
Algeriets befri elsekamp enbart som ett utslag av "marxistisk kri g>
iä ra" . Ytterst få torde håll a med om att de färgades befrielsekam i
i södra Afrika endast är ett utslag av samma krigslära. När det
gä ll er de aktuella händelserna i Sydostasien är icke minst den amerikanska opinio nen starkt sp littrad . I detta sammanhang finns anledning att hän visa till en amerikansk kä lla, nämligen Schlesingers
Vietnam-bok "A bitter heritage" (1967), i vilken förf framför
åsikten, att FNL börjar som en nationell rörelse, vil ken dock genom USA:s insatser blivit a llt mer kommunistisk. Icke ens Sundbe n
torde kunna anklaga Sc hl esinger (bl a förf till en bekant bok 01
John Kennedy) för att vara marxistisk ell er oamerikansk!
Enli gt Sundbergs uppfattning är det fu llt möjligt att tänka si·
en socia l och nationell befrielsekamp även i Europa och synbarli gen
avser han härmed att mi li tanta grupper även i vån land sku ll e
kunna ta makten och starta ett befrielsekrig. Det är dock svårt at
se hu r man sku lle kunna skapa en tillräckligt stor grupp militant
missnöjda inom en demokratisk sta t. Framför allt i ett sam hälle soJ
det svenska med vä l utbyggd demokratisk styre lse och fortgåen d
socia lt reformarbete finns det mycket små möjligheter att verldi ge1
f~ _med en större grupp p å sådana aktioner - sm ågruppers ak
t t v1tet har ej med befrielsekrig att göra och kan mötas a v polis
Men risken är större inom diktaturstater och det räcker med at
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hänvisa till nuvarande spända läge i Spanien samt till arbetaroroligheterna i Polen 1970.
I dessa politiskt färgade avsnitt avlägsnar sig Sundberg mycket
långt från den svenska officiella uppfattningen och man frågar sig
om han verk ligen tror på möjligheten att skriva en Handbok i
Fo lkrätt med de premisser han anger. I så fall skulle den han dboken
nästan på varje sida vara beredd med reservationer beträffande
Sovjets uppfattning, men synbarligen inge reservationer beträffande Nixonregeringens uppfattning t e i vad gäller förbude t mot
biologiska och kemiska strid smedel. Hela denna framställning skulle, om den omsattes i en Handbok i Fo lkrätt, egentli gen bara led a
till en sak - tvivel p å folkrätten s värde. Kan detta li gga i Sve ri ges
intresse?
Flera av de för hållanden, som Sundberg tar upp, är visst värda
att belysas och studeras, men detta sker lämpli gast i ämnet strategi vid Militärhögskolan, där den politiska utvecklingen och do ktrinutvecklin gen inom båda stormaktsblocken utgör viktiga studieobjekt.

Behandlingen av gerillakriget

Geri llakr iget har efterhand kom mit a tt sp ela en a llt v iktigare
rol l f ramför a llt när fo lket vi ll resa sig mot en främmande regim,
som man icke har resurser att bekämpa med regulj är krigföring.
Här möter svåri gheten att ski lj a krigsmän från icke stridande civilbefo lknin g. Endast kri gsmän får använda vapen mot motståndaren
och om de tas till fånga ska ll de ges en skyddad sta tu s som krigsfångar. Civilbefolknin gen, som så lund a icke får anvä nd a vapen,
ska ll så lå ngt möj ligt skyddas mot krigets verkn in gar. Civila, som
griper till vapen, blir däremot icke behandlade som krigsfångar
utan kan stä llas in för rätta och dömas som sabotörer eller spioner.
Geri llakrigare står på gränsen mell an krigsmän och civi la, vi lket
skapat stora problem i folkrätten.
I Sundbergs framställnin g är kopplingen mellan marxismen och
geri llakrig det helt avgörande och bl a tar han upp den ryska och
jugoslaviska partisanverksamheten mot tyskarna und er 2. världskriget. Utan ett ord går han förbi den gerillaverksam het som förekom i övriga av Tysk land ockuperade stater! I Frank rik e förekom
28
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t e en mycket stark motstå ndsrörelse och en a v ledarna var förre
premiärministern Chaban-Delmas. Sundberg går också förbi tyskarnas kända och myck et uppmärksammade repressa lieaktioner mot
bl a Lidice i Tjeckoslova kien och Oradour i Frankrike - åtaärder
som stod helt i strid mot då gällande Genev ekonventioner. bE land
den stora mängden andra fall kan erinras om fältmarskalken von
Rundstedts order i juni 1944 att alla fran ska motståndsmän sku ll e
behandlas som franktirörer. Som repressalie för de fria fran ska styrkornas verksamhet avrättade tyskarna med stöd av vo n R und stedts
order både civil gisslan och motstå ndsmän. D et är nödvändigt att
ta upp även sådana exempel för att få balans i fram stäl lnin aen om
b
geri lla verksamhet.
I sitt långa inlägg vill Sundberg dels påv isa hur förutsättningarna
för marxistisk gerilla verksamhet ständigt förbättrats, del s visa vad
detta innebär för en stat, so m har att räkna med "vap enskifte med
en socia listisk makt" - denna framtidsversion tyck s gä lla för vårt
land! Att Sundberg ha r en mycket negativ in ställnin g till gerillaverksamhet framgår bl a av uttalandet att "flertalet försök att rättfärdiga partisandåden ha saknat juridisk övertyge lsekraft". Här
J~ åste .maJ~ emellerti.d ta hän syn till den ändrade in stä llnin ge n till genllakng, vilken vuxn fram efter 2. världskriget.
När ~elegaterna sa mlades i Geneve 1949 för att uta rbeta de n ya
konventwnerna, framkom denna ändrade attityd mycket tydliat.
Från stormakternas sida försökte man att bibeh ålla en hå rd sk ri~
ning, som i stort skull e stä lla all gerillaverksamh et utanför folk rätten.- det låg i stormakternas intresse att ick e de egna militära
operatwnerna sku lle kunn a -störas av inom ett ockuperat område
verkande gerilla. De små och medelstora staterna hävdade emellertid med kraft att ge rilla borde erkännas i folkrä tten och man
stödde sig härvid främst p å erfarenheterna från motstå ndsrörelserila i av Tyskland ockuperade stater. slutres ultatet ble v också att
m?tståndsrörelsernas medl emm ar tillerkändes stä ll ni ng so m kri gsma~: om d.~ UJ?pfyl~?e .vissa minimikrav: att stå under ansvarigt
be~al, att bara 1genkannmgs tecken, att bära vapen öppet sa mt iaktta
kngets lagar. D essa reg ler har icke tillkommit för att stärka
marxis tisk geri ll a - vi lk et ma n kan tro efter att ha läs t Sundberos
inlägg - utan för att anpassa fo lkrätten till aktuella kri gförin g~
former och samtidigt befästa den humanitära grundrege ln.
Erfaren heterna fr å n nästan samt li ga konflikter efter 2. vä rldskri -
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get v 1sar att medlemmar a v gerill aförband i ett sto rt antal fa ll utsatts för grym behandlin g ell er avrätta ts, varför frågan har uppkomm it hur man skall kunna bygg:1 ut skyddet fö r denn a kategori .
Det skydd, so m 1949 å rs Genevekonventioner ger, är dess utom begränsat att gä lla under internation ella konflikter - und~r !nterna
kon fl ik ter har motstånd srö rel sens medlemmar endast mmum skydd ,
d v s de får ej utsättas för tortyr och de får ej st raffas utan föregående dom slu t. Detta var en av de viktigare pu nkterna vid den
nyli gen hå lln a Internationella Röda Ko rs-konferensen fö r översyn
av 1949 års Genevekonvcntioner, dir bl a Norge och Sch weiz arbetade för att öka skyddet för gerillakrigare. Sveriges stä llnin gstagande i denn a lik som i de fl esta a ndra folk rättsfrågor ha r betin gats
a v den humanitära grundregeln, som bör vara väg ledande i folkrätten. Det gälle r att hitta en k !a r definition på gerill a va ri genom
skydd et för denna verksamhet öka r utan att skydd et för civ ilbefolknin gen samtidigt redu ceras, vilket är en mycket besvä rlig fråga. Vi
har på svensk sida ick e ku nnat se att demokratin skall försvaras genom att man tillgriper tortyr mot ge rillakriga re eller sk j uter dem
utan dom och rann sa kan. A ven de gerillakrigare, vilka p å dagen
uppträder som fredliga bönder bör om möjligt behandlas som krigsmä n. Aven om den h umanitära rege ln är utslagsgivande fö r Sveriges
uppfa ttnin g i frågan , har v i också att ta hänsyn till hur ge rillave rksamheten kan komma in i vårt eget invasionsförsvar, där det
fria kriget och organiserad motstånds rörelse kan vara v ikti ga element för att försvåra för en a ngripare att utnyttja vårt territorium.

Regler för ubåtsleriget
Det är lunske av artighet mot marinen som Sundberg anför att
"ubåtarn a är det enda svenska offens iva vapnet", men nog förefaller det litet egendom li gt att helt bortse från attackflyget! Over
hu vud taget skulle jag hellre vi lj a uttryckt saken så att ubåtar
och a ttackflyg i frä msta rummet kan avses för offens iva uppdrag
- de kan ju näm ligen avses också för en mängd an d ra uppgifter!
Vad som i Handboken anförs om ub åtskriget anser Sundberg icke
tillräck ligt och han talar här om "ett lättvindigt avfä rd ande av en
svå r fråga". Svårigheten sammanhänger med att Sverige biträtt
1936 å rs Londonprotoko ll om ubåtars uppträdande mot hand clsfa r389

tyg under krigstid. Protokollet, som får ses som ett försök att under
mellankrigsåren skapa garantier mot det oinskränkta ubåtskriget,
stadgar, att ubå tar före anfa ll skall varna handelsfartyget samr
brin ga passagerare, besättning och skeppshandlingar i säkerhet.
Bland signatärmakterna märks bl a Italien, Japan, Sovjetunionen ,
Storbritannien, Sverige, Tysk land och USA.
Värd et av Londonprotoko llet får ses i ljuset av crhrenheterna
från 2. världskriget, då tyskarna redan från börj an insatte s k oinskränkt ubåtskrig. Endast i v issa spec;ella fall - då riskerna för
ub åten ansågs mycket sm:l eller det gällde bärgning av tysk eller
italiensk personal - stannade tyska ubåtar för att deltaga i bärgning av överlevande. Det av Sundberg relaterade Laconia-fallet var
speciellt eftersom fartyget transporterade italienska krigsfångar.
Detta gällde bärgnin g av överlevande efter genomfört anfall. I intet fall har rapporterats att tyska ubåtar i enlighet med Londonpmtokollet först utfärdat varning och därefter - sedan passagerare, besättning och skeppshand lin gar förts i säkerhet - genomfört
anfallet.
Vi har dessuto m nä rliggande erfarenheter från ub åtskriget i Ostersjön 1939-45. Anfa ll mot svenska handel sfartyg genomfö rdes
alltid dolt och några åtgärder för att innan anfal let rädda passagera re och besättning vidtogs icke av de okända ubåtar som bedrev
ubå tskrig mot sjöfarten utefter svenska ostku sten. Visserligen har
förekommit uppgifter om att besättningen på s/ s Bengt Sture skulle
ha uppehåll it sig i ryskt fång läger under 1950-tal et, men uppgifterna
ä r osäkra och motsäger icke att det även i detta fall varit fråga om
ett dolt anfall, där personal bärgats efter torpederin gen. Att anfa ll mot fartyg i svensk eskort genomfördes dolt kan förklaras av
att ubåten velat und gå upptäck t och motv erkan . N ågon form av
va rning eller räddningsaktio n förekom emellertid icke heller vid de
uppseendeväckand e sänknin gar av s/ s Hansa och s/s Vänersborg,
som gick enskilt utan svensk örlogseskort.
Ser man sedan till de amerikanska och japanska ubåtarnas uppträdande i Stilla Ha vs kri get är bilden densamma - det var redan
från början fråga om oinskränkt ubåtskrig.
Anledningen till att Londonprotokoliets reg ler icke fö ljdes under
2. världskriget torde främ st ha varit att ub åtarna, om de först skulle
ha utfärdat varn in g och sett till att besättning m m kom i säkerhet,
sk ulle ha utsatt sig för a ll var li ga risker. Detta för hållande har
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accentuerats efter 2. världskriget genom tillkomsten a v moderna
övervakningsmetoder. Vid ytterst få om ens något tillfälle k an man
tänka sig att en ubåt under krig i Ostersjön kan vi lj a inta y tläge för
att följa protokollets anda och mening. Härtill kommer att en motstånda res handelsfartyg anses tillhöra hans viktigaste strateg iska tillgångar - oavsett hur hand elsfartyget användes vid det tillfälle då
anfall kan äga rum. Det ä r så lunda både de ökade riskerna för ubåtarna och handelstonnagets strategiska värde, som medfört att förutsättningarna för att fö lj a Londonprotokollets bestämmelser har
radikalt förändrats. Det torde vara ungefär detta som Sundberg menar, då han talar om en "rim l ig rättstillämpning".
Vad som här anförts li gger till grun d för formuleringen i Handboken mo m 120. A v detta mo m får man fram att vi icke kan på räkna att krigförande makts/fientlig makts ubåtar intar ytläge för varning och bärgning innan svenskt handelsfartyg utsättes för anfa ll.
Momentet ger däremot ingen klar anvisning för vå ra egna ubå tars
uppträdande, eftersom regler härom är införda i andra handlin gar
(icke öppna). Det skulle vara önskvärt att i Handboken även ha
klara regler om våra ubåtars uppträdande. Denna fråga är f n föremål för undersökning inom Försvarsstaben.
Sundberg anmärker också på att "krigszon" icke behandlats tillrickligt i Handboken. "Krigszon" är ett begrepp, so m ej kan återfinnas i fo lkrättens konventioner men har börjat användas närmast
som ett substitu t för Haagreglernas "sjökrigsskådeplats". "Krigszon", stundo m också kallad "blockadzon", har i flera fall a nvä nts
för att beteckna ett område där krigförande in s~itter anfall mot all
sjöfart utan varning. Detta framgår icke tydligt i Handboken men
en komplettering avses införas.

R egler för luftkriget
Efter en inledning som kopplar ihop - enligt min mening - så
ofören liga begrepp som Göring och ridderlighet, kommer Sundberg
snabbt in på det regellösa luftkriget, men han anser att Sverige
icke kan göra mer än beklaga läget - i sanning en defaitistisk inställning! Nog finns det väl anledning att i internationella sammanhang försöka ta upp de viktigaste problemen inom luftkriget till de391

batt. Så har också gjorts bl a av Sverige och fl era andra stater vid
de Internationella Röda Kors-konferenserna samt vid behandlingen
i FN av "Huma n Rights in Armed Conflicts". Sundberg anser emellertid att de insatser, som gjorts från svensk sida syftat till att
"klavbinda flygets insatsmöjligh eter mot gerillakrigföringen" (not
sida 233). Det är riktigt såtillvida att Sverige och flera andra stater
sökt att få till stå nd fo lkrättsregler, som förbjuder särskilt inhumana vapen. Till denna grupp räknas hela skräckregistret av y ttäckande splitterbomber och vapen med fördröjd utlösning m fl. I samtliga fall rör det sig om vapen, vars ve rkningar är fruktansvärda och
som träffar militär personal och civilbefolkning utan åtskillnad.
Kan man icke komm entera dessa svenska insatser på annat sätt än
vad Sundberg här har gjort, blir intrycket att vederbörande icke
synes ha någo t intresse för att humanisera krigföringen. Detta ~ir
dock folkrättens grundid el
Sundberg komm er sedan in p å den neutrala statens ansvar för att
hävda sitt luftterritorium, vi lket behandlats i Handboken sid 136139. Tyvärr innehå ll er folkrätten ytterst litet om luftkriget men
V och XIII Haagkonventionerna ger dock en allmän inriktning beträffand e de krav, som kan ställas på den neutrala staten. Utgående
från dessa krav och från de - aldrig faststä lld a -regler, vilka
utarbetades av juristkornmissionen i Haag 1922-23 har ett antal
stater - däribland Sverige - utarbetat nationella bestämmelser,
som är tämligen klara. Gr und tesen i de svenska reglerna är a tt krigförande makts militära luftfartyg icke äger tillträde till svenskt
luftrum. Sundberg anför i detta avsnitt ingenting nytt annat än att
han refererar till utlän dska källor. A v dessa lika väl som a v de
svenska tillträdesbestämmelserna framgår, att krigförande makts
luftfartyg icke äger passera genom svensk t luftrum och att den
neutrala staten skall ingripa för att hindra neutralitetskränknin g i
luften lika vä l som p å sjön och marken.
Tyvärr förirrar sig sedan Sundberg upp i de högre luftlagren och
här blir hans tankegång svår att fö lja. Det förefaller emellertid
som om han pläderar för ett neutralitetsförsvar i luften på alla höjder, vilket skulle innebära att en neutral stat m ås te dispon era egna
antiballistiska (ABM) robotsystem för att hindra pass age av krigförandes satelliter och robotar p å höga höjder. Låt mig genast säga
att det icke finns några, vare sig internationella eller nationella ,
regler, som stadgar ett sådant förfaringssätt för den neutrala staten .
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Eftersom luftrummets gränsdragning i höjdled fortfarande ick e är
en FN-kommitte håller på att utreda
internationellt reglerad
problemen - så har resp ektive stat tämligen stor frihet att själv
bestämma hur högt man an se r att det egna luftrumm et sträcker sig.
För Sveriges del har ingen övre gräns angivits i exakta mått, men
ur till trädeskungörelsen kan man utläsa att Sverige avser hävda sitt
luftterritorium inom det höjdområde, där " luftfartyg" kan uppträda. Med luftfartyg avses flygplan av a lla slag, helikoptrar och
ballonger (Handboken sid 69) men ej satelliter och robotar. Denna
distinktion är viktig. Det finns inga regler i folkrätten som föreskriver insats mot vissa luftburna vapen eller på vissa höjder. I
fo lkrätten sägs däremot allmänt att den neutrala staten för neutralitetens hävdande skall använda "till dess förfogande stående medel".
Genom de svenska reglerna, som stadgar ingripande mot luftfartyg
(men ej mot satelliter och robotar), torde vi ha uppfyllt de krav,
som man från andra stater rimligen kan ställa p å oss. Att kräva
svenskt ingripande mot överflygande satelliter och robotar skulle
fordra orimliga insatser - redan nu i fredstid passeras ju Sverige
ständigt av stormakternas satelliter utan att detta anses som kränkning av svenskt luftrum. Icke ens supermakterna har resurser för
att ingrip a mot alla motpartens överflygningar.
En annan sida av problemet är att någon stormakt i en framtida
situation eventuellt kan bli intresserad av svenskt territorium för
att här uppställa egna ABM-system. Motivet är då att ifrågavarande stormakt vill förbättra sitt eget defensiva luftförsvar. För
att hindra ett sådant utnyttjande a v sve nskt område fordras att vi
har ett invasionsförsvar som kan b ju da motstånd. Detta problem
ligger sålunda vid sidan om folkrätten beträffande luftterritoriet
- det får man ej klart för sig, när man läser Sundbergs rader om
luftkriget.

Samman fattn ing
Sundberg har ägnat mycket tid och intresse åt att granska Handboken i Folkrätt och det är med stora förväntningar man börjar
läsa hans lå nga inlägg. Det måste ju dock bli något särskilt, när en
man med hans gedigna bakgrund kommenterar folkrättsproblemen!
Efter genomläsningen blir man besviken över att kritiken är så
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osaklig. Jag finner det sålunda förvånande att Sundberg kritiserar
Handbokens tillkomst utan att känna hela förhistorien. Det är överraskande när Sundberg påstår att vissa delar a v krigsmakten behöver en specifik utformning av folkrätten utan att han har praktisk
erfarenhet från nämnda verksamhet eller känner till CM:s inställning eller de övriga handlingar som finnas. Det är förvirrande att,
som Sundberg gjort, blanda ihop folkrätt och utrikespolitik samt ta
upp stormakternas våldsprerogativ utan att ge en klar bakgrund .
Det är ensidigt att skildra gerillakriget enbart som utslag av en
marxistisk krigslära och att underkänna svenska försök att bygga
ut och förstärka folkrätten . Endast på någon enstaka punkt har artikeln givit underlag för arbetet med Handbokens nästa upplaga.
Det är dock icke omöjligt att Sundbergs artikel kan ha m edfört
ett något ökat intresse för folkrättsproblemen i allmänhet och
"Handbok i Folkrätt" i synnerhet. I så fall har artikeln ändock
gjort en viss nytta!

BERTIL STJERNFELT

l

Or/og och fred under två sekel

Orn och kring minnesskriften KUNGL ORLOGSMANNASALLSKAPE T 1771-1971

Bild J.
Ovanstående t raditionssköld härstammar från PANSARSKEPPET Tapperheten,
där den hade sin plats p !i akterkant av överbyggnaden (ovanfö r aktra kanontornet). Namnen och årtalen anger de sjödrabbningar i v ilka en föreg!ingare med
samma namn deltog, nämligen 60-/eanoners LIN}ESKEPPET Tapperheten, ritat
och byggt av Henrik af Chapman 1782-83 (de placement 2.100 ton, besättmng
650 man).
Fartyget kom sedermera att ingå i den s k skeppshandeln 1825, d!i Karl XIV
Joh an lät försälja n!igra äldre örlogsfartyg till Colornbia - en intressant parallell till den uppmärksammade transaktion som nyligen ( 1971) ägt rum, d!i_ den
utrangerade kryssaren Göta Lejon s!ildes till Chile. Den första försälJmn gen
väck te !itskilligt raba lder, (se sid 67 -68 i Minnesskriften).
Traditionsskölden är upphängd inom Kungl Militärhögskolan som depositi on
från Statens Sjöhi storiska Museum.
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"En akademi som Orlogsmannasällskapet måste låta verksam heten vara riktad mot framtiden. En viktig förutsättnin g
för att dess arbete skall vara helgjutet är dock att all erfarenhet från de gångna åren nogsamt tas till vara. Fakta måste
vara grunden för verksamheten.
Vi behöver bara gå drygt femtio år tillbaka i tiden och se
ut veck lin gen fram till våra dagar för att finna att det sjös trategiska läget under denna tid undergått väsentliga förändringar - förändringar som ger oss fakta och erfaren heter för
att bedöma framtiden."
Denna sin rekommendation att använda tillbakablicken för att
öka framsyntheten följde viceamiral Lundvall själv, då han ned lade sitt ordförandeskap på sällskapets 200-årsdag den 15 november 1971 med ett anförande, varifrån det inledande citatet är häm tat. Högtidsdagen år 1921 satte en företrädare i ämbetet punkt fö r
sällskapets då 150-åriga tillvaro med bl a följande ord, som fått
förnyad och bekräftad giltighet efter ytterligare ett vä rldskri g.
"Att flottan under det långvariga världskriget vid ett stort
antal tillfällen genom sitt ingripande förhindrade brott mot
Sveriges neutralitet och kraftigt medverkade till, att sjöfarten inom svenskt territorialvatten kunde pågå, är känt. Genom
detta sitt uppträdande, ofta under svåra förhållanden, gjorde
fl ottan riket ovärderliga tjänster och bidrog i icke ringa mån
att bespara Sverige att bliva indraget i kriget".

Flottan och kustartilleriet -

ett gammalt vapenbrödrasleap.

I de båda jubileumsanförandena kan skönjas flera gemensamma
drag men det finns åtminstone en markerad olikh et. Den framkommer när den del av sjöförsvaret, som står vid sidan av själva örlogsflottan förs på tal.
1971 års ordförande är mån om att framhålla de sentida kustartilleristridskrafterna och dess andel i en balanserad marin. Ordföranden av år 1921 ger stort utrymme åt "den långvariga och
bittra strid som fördes mellan stora och lill a flottans män, mellan
den segland e och roende flottan" alltså mellan örlogs- och
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skärgå rdsflottan.l) Något överraska nde slutar detta avsnitt med
följande konstaterande: "År 1866 gjordes en sista uppdelning av
sjövapnet, denna gång i flottan och skärgårdsartilleriet, ett otidsenligt och dödfött experim ent, som upphörde redan 1873" - Experimentet blev som bekant institution fr o m 1902, då marinen
fick sin nuvarande och alltjämt rationella organisation med två sidoordnade, samverkande vapenslag.
Just denna uppdelning i växlande former av vårt sjöförsvar i en
inre kustbunden och en yttre sjögående del gör sig ständigt p åmind
i minnesskriften Kungl Örlogsmannasällskapet 1771-1971. Men
det är inte lätt för läsaren att a v de många fragmenten under olika
rubrik er få en helhetsbild av utvecklingsprocessen, som så småningom förvandlade den tudelade flottan vid 200-årsperiodens början
till dagens tudelade marin .
Standardver!e och uppslagsbok?.

Denna falnafyllda jubileumsexpose ger här liksom i flera andra
hänseenden mersmale Det är gott betyg åt de många författarnas
gemensamma arbete att läsarens intresse väcks vida över de gränser, som rimligtvis måste dras för ett bokverk av denna typ. Det
skulle vara helt i linje med de tankegångar, som inspirerade sä llskapets start, om det gick att finna någon form för att tillgodose
ett sådant nyväckt intresse.
Därmed är det sagt att denna skrift över sällskapets, flottans och marinens liv under två sekel är ett standardverk, som ej bör saknas i
någon aktiv sjö- och kustartilleriofficers privata bibliotek. Den för svarar vidare sin plats och sitt pris i en betydligt vidare krets av
marint engagerade personer. Det har lyckats redaktionskommitten
att värva högt kvalificerade delförfattare, var och en specialist på
sitt ämnesområde. Va rje kapitel kan med behållning läsas för sig.
H elh eten - en kedja av människor, meningar och händelser tecknar den utveck ling dagens marin vilar på och är samtidigt en
värdefull källa till fackk unskap, som eljest skulle vara svårgripbar.
Funktionen som uppslagsverk underlättas av en klar och logisk
disposition och ett alfabetiskt personregister. Det skulle dessutom
l) Som ordförande fungerade på högtidsdagen 1921 sällskapets vice ordförande.
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ha varit värdefu llt med ett sakregister och en bildförteck ning i den
rikt illustrerade, nära 350-sid iga volymen.
Efter ordförandens förord, sä llskapets emblem samt dess ä ld sta
historia presenteras stadgarna, tidskriften och biblioteket, en treeni ghet, som bildar verksamhetsbas för v ärldens äldsta sjökri gsvetenskapsakademi. I de fem följande kapitlen tecknas den hi storiska,
organisatoriska, förvaltningsmä ssiga och tekniska bakgrund en såväl
inom som utanför Sverige. Därpå följer som en naturlig fonsättnin g själva verksamhetsberättelsen, som inom de fe m veten skapsgrena rn a sp eglar sällskapets 200- åriga akti vitet, stundom sjudand e,
stund om sj unkande men aldri g död. Det egentl iga avslutnin gskapitlet - Ordförandenas ämnesval - är ett gott grepp. H ä r får man
i ett nötskal sä ll skapets livsgärning, ej som en bearbetad efterkonstruktion utan som den upp fattades vid aktu ell tidpunkt. Som karakteristik på minnesskriften i dess helhet vill ma n gärn a lå na några ord i amiral Stig H:son Ericsons understreckare i Svenska D agblad et den 12 sistlidn a november - "ett stycke värdefull koncen trerad sjökrigs- och beredskapshistoria."

" Intet nytt sker

~mder

"Den svårare men också vikti gare delen av tjen sten b lir
jägare-tjcnsten, som blir, att jag m å säga, normaltjensten för
skärgå rd sflottan s debarkerings-trupper, vi lk a är kallade att
v erka i en terrain sådan som vå r skärgård" .
Med erford erlig modernisering av texten kunde inlägget lika vä l
gjorts etthundra år sen a re i den heta diskussion om marinens kustjägare in spe, som kulminerade vid ett synner ligen li vligt och väl besökt möte p å Skeppsholm smässen.

solen".

Den vise Salomos bevingade ord besannas g3.ng p ~t gång, såsom
de båda örlogsseklen redovisas. I 1771 års stad gars andra a vs nitt
kan man finna de fack, som den tiden s sjökrigsvetenskap ansågs
omfatta. Man kan konstatera hur litet grundreglerna fö r ma rint
tänkande ändrats på 200 år. Här skal l end as t citeras en kort passus
avsmttet.
"Med främmande Folkslags Fartyg och Flotto r, k unn a våra komma att dela; De böra därför känn as till sin styrka, fördelar och stridssätt. De närmaste först."
Med modern terminologi kan dessa rader stå för inr iktn ing av
marin underrättelsetjänst i dag. - Ett annat exempel.
Återtagandet av den tidigare förlorade hemmema Sty rbj örn genom än tring år 1808 riktar uppmärksamheten p å en sp eciell far tygstyp . Hemmema var ett slags kustfregatt bestyckad m ed grov t
artilleri, den dåtida skärgårdsflottans kraftigaste enhet. D en bygg398

des bl a på Sveaborg och fick likson1. a ndra liknande fartygstyper
namn efter de finska kustlänen. - I dag fyller den finskbyggda
korvetten /kanonbåten typ Turunmaa med sin 12 cm kanon motsv arande uppgift i Finlands kustbundna flotta. Fartygstypen har som
bekant väckt den svensk a marinens intresse liksom den mindre och
rörligare norska Storm-kanonbåten, i svensk version benämnd patrullbåt. Den ger en para llell bakåt ti ll af Chapmans redan 1776
framl agda förslag till de s k kanons luparna.
D et finn s också tidiga anknytningar till dagens kustjägare som
följ and e debattinlägg fr ån 1851 visar.

fö ru tseende -

felb edö mningar.

D et finn s må nga exempel på sunt förutseende ibland VJSionär
klarsyn, som sällskapet eller dess enskilda ledamöter på olika sä tt
gav uttryck för. Men det finns också exempel på motsatsen.
Till den för sta gruppen hör hu r tidigt hotet från undervattensvapen och luftfarkoster registrerades. Redan 1825 ifrågasatte dåvarande preses, konteramiral Carl August Gyl lengranat, de stora
seglande skeppens framtid, när undervattenkrigföringen sku lle bli
bättre utvecklad. Det som förespeg lade sällskapets ordförand e var
ej en vap enbärare, som dolt kunde förf lytta sig under vattenytan.
D enna urgamla tank e började för verkli gas först mot slutet av
1800-talet. N ej, det som vid detta sekels början skakade sjömil itären v ärld en runt, va r sprängförsöket mot briggen Dorotea. Av
den må lade, från Krigsa rkivet lånade bilden (sid 121) måste experimentet v arit särdeles lyckat. Det var Fultons sk torped, d v s
mina. (Torpedo - det latinska namnet på den elektriska darroc399

tidskriften 1836 att "trävallarna" kunde tå la ända till 44 skott, medan å ngfa rtyg kunde sän kas med en enda 30-pundi g kula. Simsats: ett linjesk epp skulle troligen a ldri g kunna ersättas av ett å ngk ri gsfartyg.
N ä r sedan det bepansrade, maskindriv na artillerifartyget slog
igenom definitivt efter strid en mellan Monitor och Merrimac, tog
det lång tid , innan man vågade öve rge den slätborrade kanonen
med fullkula till förmån för det refflade eldröret med spetsig projektil.
I kapitlet om veten skapsg renen vape nteknik stä lls den svå ra avvägningen mellan det beprövade och det nymodi ga på sin sp ets genom fö lj ande tä nk värda ord: "Utta landen om vapentek ni ska nyheter ä r merend els färgade av rev olutionär entusiasm ell er reaktionä r skepsis (Sixten R ydberg 1952 ).

Duvor och sälar mot ubåtar .
Bild 2
Fu ltons sprängförsök 1805 skakade den sjömilitära vä rlden .

kan). Här får man förk laringen till det dram atiska, men n ågot fö rvi llande utropet " Damm the torpedost Full speed go ahead", då amiral Farragut under nordamerikanska fri hetskriget forcerade ett inlopp spärrat av minor.
I en artikel fr ån 1910 " Av iatik ens nuva rande stånd punkt sam t
dess användbarhet för sjömilitära operat ioner", va rn a r prins Wilhelm för det hot, som sku lle förverkl igas und er de båda världskrigen i begränsad respektive obegränsad skala. Hans fram tid svision om lu ftfa rkosternas eventuell a utn y ttjande "för förs törande a\
förem å l genom nedkasta nd e av sprängämnen" fick sin ku sligastr
bekräftelse i Hiroshim a oc h på Bikiniatollen.
Men det ges också exempel då ett t ekniskt genombrott bemöw
med skep sis mot "nymodi gheten". Eftersläpnin g i utveck lin gen blc\
fö ljden. Det är lätt att vara efterklok , att när facit före ligge r p ek a
p å det som var fel. I kampen för dc seglande linj es keppens for tbestånd gentemot de a ll tmer järnk lädda ångfartygen a nvändes både tekni ska och estet iska a rgum ent. Det p åvisades i en artik el i
400

Det finn s också exempel p å mer eller mindre fantas ti ska , vap entekni ska konstruktioner t ex projekti ltorpeden. Den sk ull e avsk juta sin projektil, om sjä lva torpeden fast nade i ett nä t, motm edlet
frå n fö rsta v ärldskriget.
Också andra, mindre tekni ska kuriosa kan noteras såsom brevduvor i sjöförsvaret s tjän st - sambandstjänst. Dock nämn s in get
om andra världskrigets experiment i Stockho lm s skärgård med duvor och sä lar som hjälpm ede l v id ub åtsjakt. Den synn er li gen strä nga
se kretess, som då omgärdade dessa djurförsök , har kanske fortfara nde en publicitetshämm and e effekt.
Duvorna dresserades a tt dyka ner mot ubåtar p å periskopdjup
och deras plötsliga avv ikn ing frå n pl anflykt registrerades från ubåtsjaktfartyg. Tränin gen skedde mot ubåtsperiskop , där lock betet, en fa stsurrad burk ärtor, skulle skap a ett "betingad reflex"-beteend e hos du vorna. - Sä larna dresserades att söka upp ubå tar i
und er va ttensläge. Man fick dem att simma så tätt intill skrovet
att deras medförda mag net iska anka re fäste och utl öste en boj
mot vatten yta n.
Dessa hem li ga lokaliseringsövn in ga r med djur, som intensivt bedrevs 1942, kom dock aldri g öve r försöksstadiet. Det kan därför
var::t int ress::tnt ::ttt nu trettio å r se n::tre ta del ::tv amerikan ska press401

uppgifter, som säger att tumlare insatts som vapenbärare mot undervattensgerilla i Vietnam. Deras uppgifter har varit att hindr a
fi entliga grodmän att sabotera amerikan ska fartyg i hamnarna.
Utländska krigserfarenheter allt viktigare.

Till fö ljd av vår långa fredsp eriod kunde Orlogsmannasäll skapet
endast under sitt första halvsekel falla tillbaka på h .rska, svenska
krigse rfarenheter. Desto angelägnare blev det sedan att fö lj a upp
sjökrigföringen utomlands. 1919 å rs ordförande framhöll v ikten a v
a tt sä ll skapet drog nytta av krigets dyrköpta lärdomar samtidigt
som han hoppades p å fre d och frid i världen ...
Minnesboken s innehå ll bekräftar den betydelsen som erfarenheterna från utländska krig tillmättes och vi lk a ansträn gin gar som
gjordes från svensk sida att stude ra dem, icke sä llan genom aktiv t
deltagande. Ett särskilt kapitel ägnas just ledamö::ers verksamhet
i utländsk sjötjän st eller i övriga uppdrag utomlands.
Där talas bl a om en un g löjtnant, som gick i engelsk kri gstjän st
men so m under å ren 1853-1854 tj ä nstgjorde i preussiska marinen.
Det var just då Krimkriget börj ade och nådde sin höjdpunkt, ett
krig där de marina erfarenheterna kom att medföra en vändpunkt
i fråga om ö rlo gsfartygs byggnad. Bombkanonens verkan på träskrov aktualiserade pansarets infö rand e. A ven taktiken i de olika
sjödrabb nin garna analyserades i Sverige bl a år 1855 i sä ll skapets
tidskrift genom artikeln "Bombardemanget av Sveaborgs fästning" .
Men artikelförfattarens opus bygge r p å a ndras erfaren heter. Man
frågar sig om ej någon svensk sjöofficer perso nli gen deltog i någon
av Krimkrigets ma rina bata lj er.
I november 1854, alltså strax efter fä stnin ge n Bomarsund s fall ,
infördes i Kungl Krigsvetenskapsakademien s handlingar och tidskrift en initierad skildrin g av hände lsefö rloppet. Artikelrubriken
"Berä ttelser från Bomarsund af en vid dess intagande och förstöring närvarand e" lämnar förfa ttaren ano nym . Han tord e emellertid kunna identifieras so m sek undlöjtn ant Emil Theore ll född i
Stockholm 1825. 1 )
' ) E mil Thcorclls dagbok , so m 1970 övc rbmn adcs ti ll Sta tcns Sjöhi sto ri ska Mu se um (1970:1 44 a, b) , bekräftar han s deltagand e i detta krigsförctag . Den in nehft ll er fl era uttryck oc h o rd vä ndnin ga r, som återf inn s i nyss nämnda arri kel
o m Bomarsunds cröv rin :;.
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Denne tog avsked ur svensk och ans tällning i brittisk örlogstjänst
i april 1854. Han fick på så sätt tillfälle att delta i anfallsförberedelserna och också i hu v udanfallet, först ombord på den brittiska
flottch efen Sir C harl es Napiers fl aggskepp , Duke of Wellington,
senare i land detacherad hos general Jones. Theorell återinträdd e i
sven sk tj änst 1858 som premiärlöjtnant och dog å ret därpå i Algier.
I denna s k Baltiska kampanj med verkade även ko rresponderand e
med lem men i Säll skapet G. H. E. Byström. (Se åminnel setalet i Orlogsmannasä ll skapets å rsbok för 1895, sid 9).
Dessa korta personhistoriska notiser ger y tterligare exempel p å
nyssnämnda försök till direktbevak ning av tid ens sto ra sjökrigshä ndelser. Man frågor sig varför ThcDrell , som tydligen ej hann
inväljas sorn ledamot före sitt frånfälle, ej publ ice rade sig i Tidsk rift i Sjöväse ndet. Då liksom nu stod elen öppen för skribenter
även utanför ledamötern as lerets.

M i;innislean i mitten.

Sjä lv f8. llet kan en minn esskrift i detta behä nd iga for mat bara
snu dda vid många frågor och problem , som väcker läsa rnas intresse. Den tidigare berörda historiska sk iktnin gen i en sjögående
och en kustbunden del av marinstridskrafterna är ett exempel. Det
finns flera.
Hur såg marin underh å llstjä nst ut före U h IM:s tillkomst 1952?
H ur klarade de fö renade ör logs- och skärgårdsflottorna pro v iantoch vattenfö rsörjn ingen un der månadslå ng isolerin g långt inne i
fien deland före den djärva utbrytningen kallad Vi bo rgska gatloppet? Hur fungerade stridssjukvården ombord då F lore nce Nightinga te gjo rde si n stora ins:lts för kri gssjukv å rd en på la nd under K rim fältt åget?
Overhuvudtaget sk ulle man vilja veta mer om mä nniskans och
icke minst om den menige sjömannen s oc h marinso ldatens situ ation
und er de 200 örlogsåren. Brytningstiden mellan sege l och å nga får
en mtressant social bel ys nin g i avs ni ttet Or logsfartygens framdri vnlll g.
"Den :ildre ge neratJonens sjöoff ice rare, utbildad e under se29
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gel, var misstänk samma mot de nya upp fi nnin garna. 1v1aski
nerna represent erade den rök och smuts som fö rstörde fl äck fria, vi ta däck. Maskinis terna, folk av "enkel härkoms t", ble\
ill a sedda och knappast acceptera de som jäm li kar. Ta nk en att
helt vara beroen de av dylika maskiner och människo r fö r att
kunna föra fr am fartyget var avskyvär d för dem, som lä rt
sig till full ä ndnin g behärska skeppens framdr ivnin g med hjäl p
av segel" .
En negativ in stäl lni ng till maskinfo lket och deras ånga fanns
tydligen också p å civilt håll att döma av en berömd dåtida reservation frå n rik sdagsman nen och å ngbåts motstånd aren Leonardh
Rääf. I-Ian åbe ropas ej i minnessk riften men citeras hä r: "Ett padd lan de fartyg, vi lken uselh et! En ell er ett par ha lvstekta gry teld are .
Maski nerna döda a llmänhetens omdöme sförmåga , kraft oc h väl stå nd".2)
Utan tvive l sku lle en historisk studi e av "den marina m:inniska n "
kräva sin egen minnessk rift.

slutnin g av typ Orlogsm annasälls kapet? Har icke dess f unktione r
övertagit s av andra medi a? Om ej, bör så ej ske?
Mot dessa fr ågor kan stä llas föl j ande påståe nde. Samtidig t som
vå r militär-e konomi ska pla nering blir a llt mer långsilnig och so fi st ikerad, desto större synes risken bli, att rationaliteten däri rubbas
genom kortsikti ga politiska och samhälls ekonomi ska utspel. Desto
viktigare blir det då, att saldig dokumen ta tion och stark argumen tation kan komma till utrryck vid sidan av de ordinarie tjänsteväga rna. En kl ar in spiration skä lla och ett gott verktyg härför, vad
mari nen beträffar , är och torde fö rbli Kungl Orlogsm annasälls kapet
och dess Tidskri f t i Sjöväsen de.

Orlogs1'n annasälls kapets betydelse i dag.

"Vi anse oss som en trädskola " skrev under Orlogsm annasillskap ets första år O. H. Nordens kjöld om den "lilla militäris ka so cietet," som valt honom till sin förste sekretera re. Från en blygsam
intellektu ell plantsko la så småni ngom med eget läsesä ll skap utveck lade sig Orlogsm annasällskapet till debattfor um, förs lagsstä ll are til l
reglemen te n, instrukti one r och handböc ker (v ilka också utarbeta des), till skyndare av fy rar, anskaffa re av krigsspe l m m. Sällskapet fu ngerade so m idespr uta, påtryckn ingsgrup p oc h remi ss in s tan ~
till den t id ens högsta ledni ng av sjöförsva ret. Ma n kan sä()"a at ~
. •
o
Orlogsm an nasi ll skapet då erbjöd den expertis, som i dag fin ns
för ankrad i centrala stabe r, förvaltni ngar, departem ent, utrednin ga r
och arbetsgru pper.
Finns det då i dagen s hårt planerad e, program merade och politiskt styrda kri gsmakt någon menin gsfy lld uppgift för en sa mman ") Stafhn Tjcrnelcl , Wa llcn bcq;s, Srockholm 1971 , s 16.
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K-E WESTERlUND

Over 16.000 spaltcenti meter
och 10.000.00 0 exemplar
. \

Pd kvällen den 15 . november 1971 kunde Kungl Orlo gsmannasällskapet s ord förande och sekreterare andas ut efter ett väl genomfört 200-drs jubileum. Samm a lättnad hade tidigare minnesskriften s redaktionskommitte och "Arbetsgruppen KOMS 200" erfarit efter avslut at arbete. Och pd jubileumskvällen v ar de t
ytte rligare tre personer, som kunde konsta tera, att
förberedel serna gdtt i Ids: de som burit det direkta
ansva ret för högtidssammankom sten i Statens Sjöhistoriska Mu seum, jubileumsbankette n och press tjänsten

lcrin g jubileet.
För resultatet av sistnämnda verksamhet - publiciteten krin g Sällskapet och dess jubileum - redogör
här den ansva rige, ledamoten W ester/und.
'----------------------------------------~

Några exempel p!i in - och uthindsk för!Jand spublicitct.
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Med sta tistik kan man bevisa vad som hel st. T ex att mtn st 20
miljoner svenskar läst om Sällskapet och dess jubileum, eftersom
publiciteten i pressen visar p å ca 10 miljoner tidnings- och tidskriftsexemplar och eftersom varje exemplar läses av genomsnittligt min st
tv å människor.
Men eftersom de flesta läser mer än en tidning och mer än en
tidskrift, blir reduktionen genast av sevärd. Och eftersom det finn s
å tskilliga under skolåldern som inte kan läsa och eftersom åtskilli ga
av dem som kan läsa bara ägnar sig åt sportsidorna, serierna, familjeny heterna osv, så blir det ytterligare reduktion. Och eftersom
å tskilligt av publiciteten ägnats svensk och utländsk kunglighet och
en hel del bara haft formen av små notiser, som huvuddelen av lä"resultatet"
sjunker
sarna kanske inte ens uppmärksamm at,
mer och mer, ju längre man går i analys av högen "kvitton"
form av klipp ur svenska och utländska tidningar och tidskrifter.
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T
Men statistiken kan än då ge en uppfattning om vilket intresse
Kungl Orlogsmannasä ll skapet och dess 200-årsfirande tilldragit sig.

86 meter rubriker, text och bilder
om Sällskapet och dess historia

I tidskriftens jubileumsnummer, november/december 1971, å tergavs den artikel om n io manu sk riptsidor, som inför jubileet erbjöds
en rad svenska landso rtstidningar och utländska facktidsk rifter.
Aven hu v uddelen av bi ldmaterialet pub licerades.
Drygt 20-talet chefredak törer fick erbjudande om artikeln redan
innan den var färdig. J äm nt 20 sva rade positivt, trots att de därmed köpte "grisen i säcke n". Två svävade p å må let och avstod
också från publicer in g, när d e vä l fått materialet i sin hand. Men
övriga införde den historiska översikten - så gott som 100-procenti gt in extenso. Bilderna behandlades förvånansvärt oli ka: några tidningar tog bara n ågon enstaka illustration men i tre fall tog
man tio eller fler.
Publiceringsdagen var va ld med särskild hänsyn till pressens möjligheter a tt få med materialet: lördagen t vå dagar före jubi leet. I
många fall blev det helsidor i " lörd agsläsningen", i andra fall placerades materialet p å kultursidan. Några tidnin gar de lade upp det i
t vå artik lar - man usk riptet var utformat så att en sådan uppdelnin g skulle vara möjlig. Dessutom hade texten skr ivits i nio avsnitt, som var för sig kunde strykas utan a tt sammanh anger dä rmed gick förlorat. Det v ar emellertid bara två tidningar, som begagnade denna möj li ghet.
Åtski lli ga svenska tid nin gar har ju s k av läggare, dv s dottertidningar med i stort samma innehåll men med anna t namn. Totalt
publicerades artikeln på så vis i 26 svenska tidningar och tidskrifter. A llt material omräknat i dagstidningarnas spaltbredd innebar
en tota l vo lym om 5.650 spa ltcm. Sammanlagt 84 bilder illu strerade denna svenska förhandspublicitet och tota lupplagan uppgicl,
till 630.000 exei11plar.
Sex utländska facktidskrifter
hade drygt 3.000 spaltcm
Aven utländsk fackpress fick artikeln till förfogande. I några fall
svarade man avböjande med de mest skilda motiveringar. Så var
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d<.: n spanska systertidskriften Rev is ta General de M ar~na till ovår
eaen Tidskrift i Sjöväsendet alltför uppta gen av att ftra 400-arsn~innet av sla<>et vid Lcpanto för att kunna bereda plats för den
svenska 200-å~ingen. D -n gemensamma brittiska tidskriften R oyal
United Services Institutio n journal beklagade a tt utgiv nin gsfrekvensen - fyra nummer om året - inte medgav införande. Och "storebror" United States Naval In stitute Proeecdings svarade något avmätt, a tt "materialet in te motsvara r våra önskemå l f n". För de
två anglosax iska sjömakterna gick d~'irför budet vidare och accepterades av Navy resp Sea Power.
Ett avböja nd e kom också frå n La Revue Maritim e, som kontaktad es via den gam le Sverige-vämw: Jacq ues Sorbet. Men de;1ne ~og
hand om mater ialet för att i lämpl1g form presentera tnneha llet lll fö r Orloasmannasällskapets franska systerakademi, Academi e de
Marine ~ars ständige aeneralsekreterare, den fem stjärnige amira len
Sa la, var Säll skapets gäs t högtidsdagen och tilldrog sig pressens m tresse trots mängden av kttn glighe ter.
Det blev sex utländska facktidskrifter, so m tog materialet, fem
så go tt som fu llständigt och en - den amerikanska Sea Power i form av re-wri ting , som inte precis bidrog till korrektheten .
Systerorganet Tidsskrift for Savaesen i Danmark införde a ll ~ex t
- översatt av Sten R Steensen - och sju bilder. I tyska ManneR undschau fanns fyra bi lder och he la texten. Brittiska Navy tog tio
av bilderna till komplett text. Marineblad i Nederländerna - en
omfångsrik sjö militär tid sk rift, som föga uppmärksammas här p g a
språksvårigheter - publicerade hela materialet på enge lska och med
elva illustratio ner. Rekordet slog italienska Rivista Marittima med
hela tex ten och icke mindre än femton bilder, va rav en ur egen
fatabur.
De sex utländ ska facktidskrifterna gav en tota lvolym om drygt
3.000 spa ltcm-omräknat i dagstidningsmått-och 53 bi lder. Vilken tota lu pp laga det innebär är svårt att avgöra. Framför a llt amerikanska Sea Power torde ha en hög siffra. Att "träffprocenten"
läsare mås te vara mycket hög är sjä lv klart med tanke på tidskrifternas egenskap av fackor gan.
'

"'

o

Minnesskriftens recensioner innebar
också stor publicitet
Eftersom en förutsättning för den stora pub liciteten för artikeln
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i land sortspressen var vardera tidningens "e nsamrätt" inom sitt
ege~1tliga spridningsområde, var det naturli gt att utnyttja minnessknften för publicitet i övrig press. Genom ordfö randens försorg
ha.~ e ~nm~lan av d~n ~äkrats i en av Stockholms morgontidningar.
I ovr~.gt ftck roi: tJdJ:mgar boken för recension genom presstjänstens forsorg, av vdka tJo noterats publicerade.
Dessa elva recensioner innebar exakt 1.000 spa!tcm och fiorton
b.ilder. .. ~ed ~änsyn ti~l a~t fyra ~tora rikstidningar ingår i ~ tatis
tiken aJ det mte att forvana s1g over en totalupplaga på n~i rmare
1.200.000 exemplar.
Et; sp eciell recension kunde också noteras på det internationella
omradet: en hel textspalt och en bild i International Herald Tri bune.
Prins Philip s närvaro gav
stor förhandspublicitet
oTotalt_ h~r noterats 27 andra klipp i förvig om evenemanget.
!'Jagra ttdnmgar var ganska utförliga - främst kvällstidningarna
l ~tockholm och Malmö men också morgontidningarna i Stockholm.
Bade dessa och det övervägande flertalet tidnin?.:ar ute i landet noterade främst som en nyhet att hertio-en av Edi~1burah sk ulle komma till jubileet. Han är tydligen stör;e högvilt än nfaon a nn an för
framför allt tidnin garnas och tidskrifternas "skva ll~rkåsö rer" ~räJ:1st de kvinnli~a, v~.lket också speglades i intresset under sjilva
;ubdeumsdagen, bade fore, under och mellan de officiella programpunkterna.
. Kung Frederiks ankomst och närvaro hade inte samma "fö rhandsll:tresse" men när denne svenska flottans hedersamiral kort d 2irefter
g1ck bort,o publi ce rades åte r flera a v de bilder, som tagits i samband
med 200-arsdagen.
45 meter referat i svenska
tidningar och veckopress
. Två anföranden vid högtidsdagen s offentliga framträdanden had e
förväg tillställts TT, varmed följde att dessa avsnitt låa hos redal~tionerna i g?d tid före jubileumsdagens upptakt. Sådant mat~.nal ge.r ~T ut 1 f?rm av stenciler på rött papper med publiceringsforbud mnll ett v tsst klockslag en viss dag. Fördelen med sådana
förhandsreferat ligger däri, att tidningarna verkligen hinn er ut-

l
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nyttj a ett ga nska fylligt material - sk ulle det komm a i fonn av
TT-representantens direktreferat från >am manträdet, sk ulle det ha
att konkurrera med t ex sena eftermiddags- och kvä llshändelser i
fråga om sättningskapaciteten in för tidiga press läggningar.
Ordförandens, amiral Lundvall, anförande fanns sålunda ute i en
tvåsidig förhands-stencil och i samma for m hade redaktionerna laborator P ra witz' årsberittelsc i strategi tillgänglig. Därutöver gav
TT:s represen tant kompletterande referat, två från högtidssa mm a nträdet oc h dessutom huvuddelen av H M Ko nungens a nförande vid
banketten. Totalt omfattade sjä lva TT-materialet, omsatt i dags tidningsutrymme, ungefär 140 spa ltcm.
Jubileum sdagens tidsprog ram innebar att så gott som a llt låg bäst
till för enbart morgontidningarna - och givetv is veckopressen. Inbjudnin garna riktade sig därför till dessa kategorier. Både i Sjöhi storiska Museet och på Grand Hotcl var platserna för presse n
begränsade, i förra fallet av utrymmesskäl och i se nare fa llet av
ekonomiska orsaker. Framför allt en kvällstidning, K vällsposten i
Malmö, gjorde därför ett lyckat "scoop", dvs att komma för st och
före med en nyhet. Eftersom man inte gärna bryter mot TT: s vi llkor för förhandsmaterial - det leder i regel till avstängni ng från
såda nt åtm instone en tid - gällde det att hitta en annan "vinklin g" och KvP fann en sådan: den enda kvinnan i Sällskapet, korresponderande ledamoten, förste arkivarien Elsa Nordström. Hon
blev därför "förhand smaterial" av intresse.
Många av landets morgontidningar införde TT-materialet. Men
mest utförligt referades de två högtidligheterna giv etvis i de tidningar, som hade egna representanter närvarande. I Sjöhistoriska
museet arbetade 30 publicitetsrepresentanter, därav tre från TVNytt - mera därom senare. I själva banketten deltog utöver några
chefredaktörer sex pressmän, vartill kom tidskriftsrep resentanter
och en mängd pres:;fotografer före och efter banketten. De senare
fick även en chans att ta bilder under själva måltiden. Fotoblixtarnas antal räknades i fyrsiffriga tal men trots all a farhågor om
"störande" inslag blev eftermälet enbart positivt.
Klipp ur ett 40-tal svenska dagstidningar har noterats, representerande drygt 27 spaltm eter. För veckop ressens del - med ty ngcipunkt på bilder - har notera ts un gefär 18 spaltmeter. Och sum man publicerade bilder från jubileumsdagen rör sig uppåt 90-talet.
Räknar man upplagesiffror, sluta r totalsumman på å tskilligt över
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5.000.000 exemp lar.
Läckor vid kärnvapenprov
gav utiandspublicitet
Till denna inhemska publicitet får läggas en del utländsk, obekant till volymen. Åtminstone en byrå, den tyska DPA, hade ur TTmaterialet använt sig av laborator Prawitz' uppgifter om brott mot
provstoppsavtalet och sände ut ett av några klipp att döma gansk a
utförligt referat. På ett av klippen lyd er den trespaltiga rubriken
"Kernversuche werden verschwiegen". Men i texten översä tts Sällskapet med "Seefahrergesellschaft"!
Vilken publicitet som förekommit i utländsk fackpress - utöver
de tidigare nämnda - är ej möjligt att överblicka.
Dc båda utställningarna gav
också stor publicitet
"Arbetsgruppen KOMS 200" hade hoppats på åtskilliga evenemang omkring högtidsdagen i form av utställningar, jubileumsfrimärken m m. De sena re såg aldrig dagens ljus inför höga postvederbörandes olust att efter Wasa-märkena ånyo uppmärksamma något maritimt. En avsedd utställning försvann på grund av konkurrerande intressen.
Två utställningar blev emellertid av, konst på Sjöhistoriska museet och marin litteratur på Kungl biblioteket. Från Sjöhistoriska
museets sida vidtogs speciella publicitetsåtgärder, som resulterade j
cirkulärmaterial till vissa tidningsgrupper med text och bilder. Allt
som allt har noterats 28 tidningsklipp om de två utställningarna
med sammanlagt 1.550 spaltcm och 23 bilder. Med ett par stora
morgontidningar som största bidrag visar upplagan en totalsumma
på närmare 1.300.000 exemplar.
"F ull amiral" en kuriositet
bland flera i eftermälet
Publiciteten gav också många andra brottstycken av både allvar
och skämt, som dock totalt inte visade upp särskilt stort anta l spaltmetrar eller överväldigande upplagor.
. En,dast i tre fall har ledarartiklar förekommit i anslutnin g till
jubdeet - Svenska Dagbladet och Sveriges Flotta - samt i Dagens
Nyheter om de radioaktivitetsläckande kärnproven.
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Ett särskilt efetrmälc fick Dagens Nyheters referat av dess sjökunnige Bo Grandien. Han konstaterade att det utöver en-, två och
tre-stjärniga resp -galonerade amiraler också finns ännu finare sådana. En sådan - ehuru civilklädd - var USA:s gamle marinchef,
Sällskapets hedersledamot, svenskättlingen Arleigh A Burke. Med
fyra smala galoner ovanför den breda uppträdde prins Philip.
Och med fem stjärnor fransmannen Antoine Sala.
Signaturen "Grand" berättade i DN dagen efter sitt jubileumsreportage, att en mängd människor ringt honom och uttalat sin uppriktiga mening om hans skanda lskriverier om "fu lla amiraler". Dc
hade tydligen blivit så arga på alla amira liteters vägnar, att de inte
läst vidare och därmed funnit förklaringen om "Full Admiral".
Ja, för första gången i sin historia tog t om tidningsutgivarnas gemensamma organ, Pressens Tidning upp en "marinaffär", till på
köpet i sin ledare i decembernumret. Den var rubricerad "Konsten
att referera i utdöende?" och slutade med historien om och "Grands"
förklaring till "fulla amiraler". Nog kunde Grandien referera alltid.
Och samma sak kan man vä l säga om hu vuddelen av de referat,
som Orlogsmannasällskapet fått i en diger klippbok. Att inte alla
var helt korrekta må vara en sak - i något fall förekom t o m
"fejkade" uppgifter för att göra det hela roligare - för förFattaren
eller läsarna? En kåsör, som bjudit sig själv, lyckades både vränga
de fakta, han fick skriftligt i handen, och hitta på att "en hög officer" inte vi lle bjuda konkurrenten ... " Eftersom ingen sådan bjöd
in någon av de arbetande pressrepresentanterna, kan man kanske
advocera uttalandet till att vara nästan korrekt ...
Ansvaret för presstjänsten låg på författaren, som hade två
utomordentliga medhjälpare, kommendörkapten Sandgren, MS, och
stabsredaktör Hammerberg, Fst.
Summan av presspubliciteten
och mer om statistiken
Redan inledningsvis varnades för vart statistik i ett sådant här
öammanhang kan leda. Men med den nypa salt, som det finns anledning hänvisa till i frågan om hur många prenumeranter och lösnummerköpare som verkligen läst materialet, kan kanske ändå några totalsiffror ge ett begrepp om den publicitet, som Sällskapets
tvåhundraåriga tillvaro medförde.
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Totalt finns omkring 175 klipp i den samling, so m Sällskap (
förfogar över. De representerar åtskilligt över 16.000 spaltcm räknat i dagstidningsmått - eller sålunda 160 m. 275 bilder ingå
i det tryckta materialet. Den totala upplagan överstiger 10.000.00
exemplar, varvid dock de utländska tidskrifterna icke är medtag
na. Och inte övrig utiandspublicitet heller.
Självklart kan "bevakningen" aldrig bli 100-procentig. Når mat
upp till 85
90 procent, är det ett vackert resultat. Vill man så
lunda göra en summering av press-publiciteten kring "KOMS 200"
kan man sålunda med gott samvete öka ovanstående siffror me
åtminstone tio procent. Och därtill utlandet ...

a

Etermediernas bevakning
- en antikLimax
Huruvida ljudradion i sina nyhetssändningar bevakad e jubileet
har författaren inte personligen kunnat konstatera i likhet med övriga deltagare på Sjöhistoriska Museet och Grand Hotel.
Vad TV beträffar blev utvecklingen - låt oss kalla det kuri ös.
Tidiga förfrågningar visade på underordnade nivåer ett markerat
ointresse. Personliga kontakter hos vederbörande chef med hänvisning till programmets innehåll - bl a laborator Prawitz' årsberättelse, ordförandens högtidstal, prominenta gäster osv - ~i ndradc
helt situationen. De närvarande i Sjöhistoriska Museet kunde också
glädja sig åt - eller irriteras av - TV-kamerans malande, extrabelysningen och TV-persona lens rörelser. Det var färgfilm.
Men svenska folket fick inte se någonting och blev i detta hän seende lika illa lottat som bankettdeltagarna, som und er den aviserade "utsändningen" satt bänkade i Grand Hotels spegelsal. Varför?
Fem dagar efter jubileet fi ck Sällskapets ordförande brev frå n
TV-Nytts chef, där med djupt beklagande konstaterades "att vår
maskin för färgfilm inte fungerade". Nu är det så allvist inrätta t
på Sveriges Radio, att den typ av färgfilm, som TV-Nytt använder,
bara kan framkallas i en maskin - i motsats till färgfi lm för andra
avdelningar i det stora företaget. Och reserven är ett privatlaboratorium, som inte arbetar med sådana tidsförhållanden, som TVNytt kräver.
Det blev alltså mgen utsändning TV-Nytt. Ar "oturen" framme, så är den ...
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N !ig >·a va riationer i rubrilcsäuningcn öva ju bilcu.ms-rcfcraten .
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S RAHMBERG

Kostnodsberäkning or för
krigsfortyg

A COST ESTIMATE is a judgment or opmwn REGARD!NG th(
COST of an object commodity, or service. (Batchelder, et al thl
'
R and Corporation )

l Försvarsdepartementets utredning år 1965 "Om upp-'
handling av försvarsmater iel" ko nstaterades bl a, att
de moderna vapensystemen, med en mångfald komplicerade komponenter, den ava ncerade tekniken samt de
höga utv ecklings- och produktionskostnaderna lett till
en så stark specia lisering hos företagen, att de upphandlande myndigheterna ofta ställs inför en mer eller
mindre utpräglad monopolsituation. Då tillfredsställande fri konkurrens ej förelåg kunde ett egentligt anbudsförfarande ej tillämpas, utan upphandling borde
ske efter ett förhandlingsförfarande.
Om ett dylikt förhandlingsförfarande sägs i dc nu
gällande föreskrifterna för upphandling av försvarsmateriel:
att förutsättningen för kostnads- och prisdiskussione r mellan de två partema måste vara til/g,1ng
till ett för båda parter likvärdigt grundmaterial
för bedömande, samt att leverantören därtill ger
de tilläggst1pplysningar, som kan vara av vä rde
för bedömnin g av offerten;
att beställaren har tillgång till sådan expertis,
• som rätt kan värdera och bedöma grundmateriaLet och tilläggsupplysningarna. H an måste vara
en kompetent köpare;
att beställaren även har tillgång till välkvalificerad produktionsteknisk expertis för att kunna
konstatera vad en produkt enligt framlagt underlag bör kosta om den produceras ptl mest effektiva sä u .
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Aven med tillgång till ett likvärdigt grundmaterial
med tilläggsupplysningar och med utnyttjande av tillgäng lig ekonomisk och produktionsteknisk expertis har
beställaren troligen ganska svårt att bedöma en framlagd offert. Sä ljaren ha r ju oftast den för d elen, att
han är specialiserad på en viss materiel, medan beställaren upphandla r en mängd olika materiel. (Det
bör här erinras om. att säljaren gentemo t sina underleverantörer är i samma predikament som. beställaren
gentemot säljaren.) Ko stna dsberäkningar bygger bl a
på erfarenhet och det är av naturliga skäl tämligen
svårt för beställaren att sam.la och analysera relevant
material i sådan utsträckning, att han självständigt
kan räkna f ram. ett anbud. Detta , att själv kunna
räkna fram ett anbud, får anses vara kriteriet på
att han också lean bedöma ett avgett anbud. Det bör
också noteras, att kostnadsberäkningar inte är någon
exakt vetenskap utan innehåller delar, som. måste intuitivt uppskattas . Därför kommer kostnadsberäkningar, även om de bygger på samma underlag, att ge
skiljaktliga re sultat beroende på erfarenhet och litVärdering hos olika kostnadsberäknare.
l det följande behandlar överingen jören vid Kockums
M ekaniska Verk stads AB SVEN RAHMBERG kostnadsberäkningar för krigsfartyg . Först genomgår han
kostnadsberä/eningen och dess olika delar. D ärefter d iskuteras de faktorer, som påverkar kalkylen och vidare
behandlas problemet med osäkerheten i anbNdsberäkningen. slutligen framlägger förfa ttaren synpun kter på
va l a·;; kontraktsty p.

~-------------------------------------/

KOSTN ADSBERAKNING
K ostnaderna ka n uppdelas i fö ljande de lkostn a der:
Materia l (direkt och indirekt)
Arbets löner
Omkostnader.
Summan av dessa delkostnad er är sjä lvkostnaden. Ova np å självkostnaden läggs oförutsett och v inst och summan självkostnad p lus
vin st utgör försä ljningspriset. I a n budet li gger ofta en osäkerh et
och sena re skall detta prob lem be ha nd las som en separat f råga.
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Material
Med material avses dels direkt material, d v s konkret material ,
som köps eller uttas ur lager, dels indirekt materi al ("kassapo:;ter") ,
d v s abstrakt material såsom föräkringspremier, f rakter och fak turor från konsulter, bogserbåtsbolag och entreprenörer. I kalkylen
medtas allt material (direkt och indirekt), som åtgå r för de t arbete,
som kalk y len avser. Det finns emellertid material, som inte lämpli gen kan hänföras till ett bestäm t arbete. Sådant material, t ex elström, tryckluft, verktyg och konto rsmaterial ingår i omkostnaderna och fördela s p å företagets o lik a till vc rkningsobj ckr.

Arbetslöner
A rbet slönerna består av ersättning till rith:ontors- och ve rk stadsp erso nal, inklusive övertidsersättning och skifttillägg, i den må n
arbetet är a tt hänföra t il i den aktuella kalkylen. I-Lirutö ver in går
a rbetslön er i omkostnaderna, nämligen lön er till personal i adminis tration, valettjänst, verktygsförråd, tra;1sjJorttjänst o s v.

arbetslöner och alla omkostnader och sedan summera. Risken att
glömma poster är stor och möjligheten att bedöma olika poster
liten. Det är nödvändigt att dela upp kalkylen i delkalkyler av ett
mera överskådligt format. En dylik indelning kan göras genom att
bryta ner kalkylen i t ex skrov, maskineri, utrustning och bestyckning. Men man måste i regel gå längre i uppdelning. Vanligen delas delkalkylen för skrovet upp i mindre delar såsom bordläggning,
däck, skott, överbyggnader, däckshus. Maskineriet uppdelas i t ex
ångpannor, eld rumsfläktar, turbiner, propelleraxelledningar, huvudångledning o s v. Varje sådan delkalkyl sammanstä ll s med hjälp
av till buds stående uppgifter såsom anbud fr ån underleverantörer,
kilo plåt, gjutgods o dyl, meter rör i olika kvaliteter och dimensioner, antal v entiler, förskruvningar o dyl, arbetstimmar för olika
ingående arbeten, kran- och maskinkostnader i samband med arbetet
m m. Erfarenheter från liknande arbeten är givetvis en nära nog
nöd vändi g tillgång vid kostnadsberäkningen, om resultatet skall bli
någorlunda riktigt, d v s överensstämma med efterkalkylen, när
denna läggs fram några år senare. Nämnda erfarenheter är av tre
slag:

Omkostnader
A v d et föregående framgår, att delar a v omkostnaderna bestå:
a v materia l och löner. Utöver vad som anförts so m exempe l ovan
ingår ä ven material och lön er för unelerhåll av an läggningarna såsom en omkostnad . Andra poster är sociala omkostnader (pensio n,
sjukdom, semester o dyl), avskrivningar på byggnader, maskiner
m m samt företagets egen forskning och utveckling. Omkostnaderna
fördelas vanligen med material och löner som bas. Detta betyder,
a tt omkostnader, som är förenade med materialbanteringen , läggs
p å materialet med ett procentuellt tillägg, och omkostnader, som är
beroende av produktionen, läggs p å arbetslön erna med ett procen tu ellt tillägg. D et sistnämnda procentuella t illägget är i stör re förctag va nligen olik a stort för olika de lar (verkstäder, ritkontor, la bo rato ri er) av före tage t.

Förkalkyl

l

Materialkostnader och arbetstimmar för tidigare leveranser. (I
kostnadsberäkningar används vanligen arbetstimmar som mått
på kostnaden .) Kostnaderna måste kunna hänföras till en bestämd tidpunkt och till definierade materiel- och arbetsbeskrivn mg ar.

2

Karakteristiska egenskaper såsom fartygets vikt (även inkluderande delvikter för olika materialgrupper), fart, komplexitet bos
t ex ingående teleutrustningar, kontrollmetodik, prov turers omfattnin g, garantibestämmelser o s v.

3

Produktionshistoria, innefattande produktionstakt, ändringar
under byggnadstiden, kassationer, etc. Uppgifter om kostnader,
rimförtjän st och o lika indices för material erfordras för omräkning av tidi gare kalkyler.

Det inses lätt, a tt det inte är m öj ligt a tt gö ra en förka lkyl för
t ex ett kri gsfart yg genom att bara räkna upp a ll t maeria l, alla
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2 FAKTORER SOM PÅVERKAR KALKYLEN
Deplacementets inverkan
Ofta används i kostnad sberäk nin ga r enkla relation er, som anger
att en kostnad är direkt proportionell mot vikt, yta , antal el d yl.
Sådana relationer är användbara vid mån ga tillfäll en, och eftersom
de är enkl a erfordrar de in gen förklaring.
För uppskattnin gar kan en kostnad, kr/ kg eller 1000 kr/ton, användas för att a nge bygg nadskostnader för ett fartyg. Den faktor,
so m depl acementet ska ll multipli ceras med, är bl a beroend e av
fa rtygets storlek. Ju mindre ett kri gsfartyg är desto högre ii.r vanli ge n nimnd a faktor.
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I fi gur l har varvets pris p er ton std satts till l för en frega
p å 2000 ton st d . Pri set p er ton std för en p atru l! båt p å 100 ton st
2,5 gån ge r hög re. Detta är ett för hå llande, som kons t <>
är ca 2
terats v id övergången till en svensk lätt flott a. Det bör nämnas, a'kurvan enligt figur l inte är typisk endast för kri gsfartyg. D en gä
ler ga nska generellt och so m ett exemp el fr ån en närligg::tnde produ k
visas kurvan i fi gur 2. D enna kurva v isar samband et mell an beräk
nat pri s per m 3 lastfö rm åga och fartygens sto rlek för ett anta l tan k
far tyg för fl y tand e gas . Samtliga fartyg har samma fart och samm ~
iso lerin gssys tem kring lasttankarna. Sätts d en relativ a kostnadc1
p er m 3 lastfö rmåga till 1 för det största fart yget, sti ge r kur vaJ
m yc ket jämnt upp t il l ca 1,8 för det min sta av dc 9 fartyge n .
Byggnadskostn ad en för en ubåt h ar v id ett tillfälle beräknats til
16,75 Mkr. Deplacemen t et var 720 ton. En ubå t p å 960 ton mcc
samma teknisk a st anda rd skull e d å förmoda s kosta
960
X 16,75 = 22,33 Mkr.
720
E mellertid v isade kostnadsberäkningen, att d en kostade 21, 9 :'
Mkr. skillnaden är obetydl ig, knappast 2 °/o av priset, och liggc J
inom felmarginal en . Inte des to mindre kan den förkl a ras. Figur 3
visar bygg nad skos tn ade n för 4 ubå tar som f unkti on av dcplacem cn t et.
De fyra punkter, so m represe nterar de olika ub åta rn as bygg nadskostnad, ligger näs t an exakt på en rät linje, som skär y-axe ln un gefär v id y = 1,2 5.
Byggnadskostnaden för dessa ub å ta r kan så ledes ges som en ek va tion
y = kx + l

a

d är
y
x
k
l

bygg nad skostnaden i Mkr
deplacemen tet i ton
en koefficient, som betyder kostnad sö knin gar
för en d eplacementsöknin g av 1 ton
en konstant, i detta fall ca l ,25 Mkr.

Konstanten k kan beräkn as ur koordi naterna för 2 ub åta r, t ex
y2 -y1 21,95- 16,75
0'0217 .
72_0_
- - - _ 9_6_0- X2-X1
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F i g. 3 Byggnadskostnaden för
4 olika ubåtar
En ökning eller minskni ng av deplacementet ökar respektive
minskar byg<>nadskostnaden med 21.700 kr.
E n ubå t p''å 1000 tons dep lacement sk ulle så led es f å en byggnadskostnad = 1000 X 0,0217 + 1,25 = 22,95 Mkr. Värdet h ar avsatts som ett kryss i diagrammet och fa ller som synes p å lin je n.
Det är emellertid sä llan som ett antal kostn ads beräk nin gar ger
ett så entydigt res ultat som det h är v isa de. Ofta får man en bety d ande spridning av kostnadssiffrorna när d e plottas. emot d eplacementet. Orsaken är, a~t de o lik a fartygen !~ar o h ka .. utrustning eller prestanda, som paverkar kostnaderna pa o!tka satt.
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Inlärnin gskurva
Det ir a llm änt erkänt, att när ett nytt arbete utförs av en individ eller grupp , så ökar effektiv iteten om samma arbete upprepa
s.
Det är likalede s a llm änt erkänt, att effektiv iteten ökar snabbas
t
för de första upprepn ingarna . Det sku lle kanske då vara rimligt
att anta, att efter visst bestämt anta l upprepn ingar skulle effekti
VIteten nått sitt maxima la värde och ej öka mer. I inlärnin gsteorin
anses det eme llertid, att ökninge n i arbetsef fektivit et är konstan
t
för ett proport ionellt antal upprepn ingar av arbetet och att denna
teori gä ller för varje antal upprepn ingar, således även för ett mycket stort antal dylika.
När det amerika nska bombfly gplanet B-17 tillverka des v isade
sig arbetsti mm arna per flygp lan sj unka ända till det 6000:e fl ygplanet i serien. [1] 1 )

1
2
3
4
5
6
7

De faktorer , som främst anses bidra ti ll inlärnin gen, är:
Okad vana vid arbetet
Allmän förbättr ing ifråga om koordin ering av verktyg , verkst adsorga nisation och tekniskt underla g
Success ivt mer effektiv t utfört delmon tage
Success ivt mer effektiv materia lförsörj ning
Förbätt ringar ifråga om verktyg
Ersätt ning av maskinb earbetad e detaljer med gjutna och smidda
detaljer
Förbätt rad admini stration .
Ovanstå ende uppräkn ing är inte komple tt och den tendera r att

u~1derskatta den avgöran de betydels en av faktor nr l,
ökad vana

vtd arbetet. Emeller tid erhålls ej full utdelnin g av denna ökade vana om im.e adminis trativ: åtgärde r vi?tas i syfte att organise
ra
o~!1 koordt~~era ar betet, s.a att produkt wnen flyter jämnt
i verkstadern a. For att produkt wnen skall flyta jämnt i verkstä derna erfordras därjämt e t~llgång till en tillräckl igt stor arbetsst yrka,
ett
krav som ofta va nt besvära nde under de sista decenni erna.
Det . h.ar ovan sagts, att i inlärnin gsteorin anses ökning i arbetsef
fektlvtt et vara konstan t för ett proport ionellt antal upprepn ingar
1

)

Siffrorna inom [
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av arbetet. Ave n om det finns m å nga o lik a hypotes er om hur inlär n ingen sker förutsät ter inlärnin gsteorin a llm ä nt, att d et finns
en
inlärnin gskur va beskaff ad sålund a, att var je gång antalet lika arbetsupp gifter fördubb las, sjunker ar betstimm arna med samma procenttal.
Matema tiskt uttryck s inlärnin gskurva n oftas genom ekvatio nen
y = a. xb . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
där
y

x

a

b

kan vara ;ntalet ·;rb~·~ s timmar för en enhet x eller arbetstim mar per kg för enh eten x eller något annat arbetsmått, hänförl igt till enheten x
enheten s ordning snumme r
en konstan t, som a nger arbetsti mmarna (e ller arbetsti m mar per kg eller annat arbetsm ått) för den första enheten
en konstan t, som bestämm er inlärn in gens hastighe t

Om ekvatio nen (1) uttrycks i logar itm er fås
log y
log a xb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
log y
log a + b lo g x . . . . . . . . . . . . . . . .

(2)
(3)

Genom att utnyttja log-log- papper kan ekvatio nen (1) uppritas
som en rät linj e med lutninge n bestämd av värdet p å b och med
värdet y för x = l bestämt av värdet a.
En inlärnin gskurva med ekvatio nen

y = 400 x -0,152
motsvar ar mycket nära en inlärnin g så beskaffa d, att arbetsm ängd en per enhet minskar 10 °/o v id en fördubb ling av antalet pro~u
cerade enheter. Inlärnin gskurva n sägs i d etta exempe l ha en lutmng
p å 90 0/ 0 • Kurvan visas i figur 4, upprita d i van li gt koordin atsystem, och i figur 5, upprita d i log-log- koordin ater.
.
I praktik en blir inlärnin gskurva n ej så jämn son~ den tcoretts ka
k.urvan visar. Kassatio ner, sjukdom sfall, avbrott vtd semest er och
h elger, materia lförseni ngar m m innebär störning ar, som medför
att den verkli ga kurvan blir ojämn. Figur 6 visar inlärnin gskurva
n
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för en serie p å 11 torpedb å tar. Det bör a nm ärkas, att innan serien
producerades had e en prototyp, som var m ycket lik serieb åtarna,
byggts. E_mell~rtid gjord es med erfarenheter fr ån prototypbå ten omfattande andnngar av produktion steknisk a rt, varför man kan betrakt~ d en först a oseriebåt~n som en första bå t i inl ä rningskurvan.
A_': f1guren ~ram gar, att timantal et för den andra båten sjunkit till
halften av tllnantalet för den första båten. Sedan fa ller antalet timmar betydligt långsammare.
. J?etta förhållande beror p å att i timmarna för den första båten
m gar ett stort antal av en gångska rak tär (mallar, fixturer, schabloner o dyl). Dessa timmar kan endast till en del identifieras i efterkalkylen _för denna torpedbåtsserie. Emellertid kan inlärningskurvans lutmng konstrueras medelst följande tillvägagå ngssätt:
Antal: a_n _ d~t finns e:1 inlärnin gskurva, som kan representeras
av en rat h_nJe 1 log-log-dtagrammet . Denna linje har lutningen p 0/ .
0
Då skall timmarn a för den andra bå ten vara p 0/ 0 av timm arna
för den fö rsta bå ten , timm arna för den fjärde båten var p 2 och
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Inlärningskurv a m e d lutning på go
(log -log diagram)

%

för den åttonde bå ten p :~ av timmarn a för den första båten. Nu
ligge r tydligen timmarna för den fjärde båten av någon anlednin g
högt, medan timmarn a på d en åttonde synes ligga normalt. Förhå llandet mellan timmarna för den åttonde och den andra båten
skall enligt ovan vara p 3 : p = p 2 • H ä rav fås med siffror ur fi guren
37,5
100

52
100

0,72

vilket ger
p

=

0,85.
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Inlärningskurva för 11 torpedbåtar
(Första båtens arbetstimmar har satts ti11100)

Den linje, som representerar lutningen 85 °/n, visar sig vid för sök ligga något lågt om hänsyn tas till punkternas spridning. Lutningen 87 °/o passar bättre och har inlagts i diagrammet, figur 7.
Här har alltså den andra bå ten s timmar inla gts som 87 °/o.
Ett annat exempel på en inlärningskurva visas i figur 8, som
v isar arbetstimmarna på tv å se rier motortorpedbåtar, nämligen T21
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Inlärningskurva för 11 torpedbåtar
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T29
Torpedbåt

Inlärningskurva vid tillverkning
av 2 konsekutiva serier torpedbåtar.
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Fig 10 Sanno lik inlärn ingsku rva om torped båtarn a
i fig 8 och 9 byggts i en serie.

7 8 91011

Inlärni ngskur van enligt fig 8 avsatt
i log-lo g-diag ram

- T26 och T27-T 31. Först visas antalet arbetst immar pl de
olik a
torped båtarna , T 21-T31 i ovann ämnda diagram , vi lket
är ett
lineärt diagram . För T21 har det var it möjligt att med ganska
stor
tillförl itlighet avski lja de arbetst immar, som åtgåt t för mallar
och
andra engå ngsarbe ten. Om det bla nd timmar na för T27 fi nns
motsvar ande arbeten har inte kunnat utläsas av materia let. Eme
ll erti d
finn s det an lednin g att förmod a, att arbeten av nämnd a slag
inte
sk ulle ha förekom mit , om torpedb åtarna had e bestä ll ts såsom
en
serie p å 11 fartyg.
Om a rbetstim ma rna a v sätts i ett log- log-dia gram, figur 9,
och
arbetst immarn a för T21 sätts till 74.400 timmar = 100 °/o
(således timmar exkl ma lla r och andra en gångsa rebten) fås en
inlärningsk urva, som har en lutning av 88 °/u. Dock ligger timm
arn a
på femte och sjätte båten tydligt över lu tningsl in jen liksom timmar
na för sjunde bå ten. Sistnäm nd a båt är T27, d v s den första
bå ten
i den andra serien . Att timm arna visar en stigand e tenden s i
slutet
av en serie är ett vä lkän t faktum . Inom den amerik ansk a fl y gplan
sindustr in kallas en dylik än dring i inlärni ngskur vans lutning
fö r
en "toe-up ". En diskon tinuitet av det slag, so m uppträ der
när en
serie avslutas och en ny serie börjar, kallas en " scallop ".
En fråga som är intressa nt är: Vad kostade det i ökat arbete
att
bygga två serier 20 m MTB i stället för en längre serie?
Om båtarn a byggts i en serie sku lle timmar na troli gen legat krin
g
en rät linj e med lutningen 88 Ufo (se figur 9).
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Addera s nu de verk liga timmar n a, uttryck ta i 0 /o av första
båten s timm ar (exk l mallar och andra engång sarbete n), fås 8~0
°/o,
vi lk et betyde r, att anta let arbetst imm ar för de 11 to~pedbat.~rna
va r 8 4 gånger det antal arbetst imm ar, so m första baten kravdc
dortf~ rand c bortset t från mallara och andra engå n gsa ~beten ).
räkn as antalet tim mar, uttryck t pa samma satt, ~m lutnmgen.
88 lo
hade gä llt, få s 821 0/ 0 , d v s 8,2 gån ger förs ta bat.ens a rbetstim
mar.
Det kan måhän da synas förvån an svärt att bespan ngar endast
n;,otsvarade ca 20 0/ 0 av första båten s tim mar (som var 74.400)
., sa.lcdcs ca 15.000 timm ar . Man kan också i st ä ll et för den va nli
ga llllärni ngskur van rita en kurva ~ver de kum~1lativa med.elvä rden~:),
se figur 10. I diagram met har mlagts en. l111J e med }.utnm g~~1
92 lo,
vilken lin je i ett diagram över kumula trva m e delv ar d ~n nara
~~:or
svarar en linj e med 88 °/o i ett vanli gt log; log-dJa.gram
over
successiva värden (såsom figur 10) . D et framga r av f1gur
11, att
medelv ärdet för de sju fö rsta båtarn a (så ledes t o m. ~27)
ganska
obetyd li gt avvike r fr å n värdet av läst på den räta linJ en oc~
a tt
med elvärde t för hela serien (vi lket av läses v1d punkte n T31)
li gger
strax över den räta linjen, som represe nterar den ob rutn a se
r.ten.
Ifråaa om arbetst immar p å ubåts nybygg en är det föga tntressant a~t rita upp inl ä rnin gskurv oL Det svensk a materia let
~: begränsat . Inlärni ngskur vor för tyska ub.åtsbyggen under ~ ndra
va rid skriget v isas i fi gur 11 [2] . Kur van v tsar dock arbetstll11m a:,n
a. s~m
funktio n av tidpun kten för ubåtarn as byggna d och det bor
th ag-

Bt

:) r:;;;~;;;-~i rd e n i r a ll tså medelvi rd en f~r timmarn a p å för sta . bå
ten, för sta ~
+ a ndr a

o
a n d ra b atc
n, f 0·· rst"..
l

kur van an vän d s

t n :

+ tr edJ e bat en etc. D •en ku mu lan va med elvatd cs
c:
..
i vissa a merikan ska flyg pbn sf abnkcr .
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kommas, att produktionen uppgick till storleksordningen 15 ubåta
per månad. Kurvorna är eme llertid intressanta, då de v isar vac
f?regående erfarenhet av ubåtsbyggen betydde ifråga om produ ktionsresultat.
I tabell l ges uppgifter för svenska ubåtar.
Båtens

U b typ Hajen

ord n nr
l se n en
l

Haj

2

Säl

= 100
= 76,5

3

Bä v =

4

-

75

Ub typ Draken

U b typ Sjöormen

= 100
= 80,5
Nor = 75

Shu

Spr =

-

Dra

Sor

Vgn

Sic = 74,5

75

= 100
= 66

= l 00) för ub :l r~r i tr e
svenska ubåtsseri er vid Kockums M eb.niska Verksrads AB .

visas i tabell 2. I tabellen ges en inlärningskurva för standard- och
lagermaterial och en inlärningskurva för övrigt materia], d v s
köpt utrustning. Som skäl för att räkna med en inlärningskurva
för standard- och lagermateria l anförs, att åtgå ngen kan minskas
något med ökad erfaren het i produktionen. Detta är i och för sig riktigt. Åtgången av kabel (typ FDOM, FDFM och FDBM) sjönk på
tre undersökta ubåtar i samma serie från 13.421,2 m på första ubåten till 13.086,0 och 12.921,5 m på den andra och tredje. När det
en ligt samma specifikation
stålmaterial köps detta däremot
aäller
.
b
för samtliga fartyg. Färgförbrukmngen är knappast beroende av
fartygets ord nin gsföljd i serien. Fö rfattaren menar, att de amerikanska uppgifterna är för optimistiska för svenska förhållanden
när det gä ller stan dard- och lagermateriaL För övriga materialposter synes de vara vä l pessimistiska.

T~be ll 1 Relativa arbetstimmar (första ubå tens rimmar

Antal
by gg da
fartyg

Tabellen fordrar följa nde kommentarer:
Ubåten Bävern var första ubåten i en ny order, varför timmarn a
här har en tendens att sti ga. Ubåten Springaren var sista ubåten i
ser ien, och även om det inte blev en "toe-up" blev det vad i USA
benämns en "Jevel-out". För Hajen och Sjöormen får man räkn a
med betydnade engångsarbeten, medan dessa bör ha varit mindre p å
Dr~ken. D~t förtjänar framhållas, att Hajen-serien och Sjöormensenen tekmskt sett representerade större utvecklingssteg än vad
u~åtar typ Draken gjorde. Siffrorna i tabell 1 jävar inte detta p åstaende.

Kumulativa medelv ä rden för kosrnader av
standard - och la ger material
1,000
0,990
0,987
0,985
0,984
0,983
0,983
0,982
0,982
0,982
0,982
0,982
0,982
0,982
0,981

l

2
3
4

s
6

7
8
9
10
11
12
l3

14
15

l nlärningshtrvan /ör material
Inlärningskurvan för material sjunker långsammare än inlärningskurvan för arbetstimmar. Detta är naturligt, eftersom i materia let ingår plåt, profiler, rör, bult, kabel, målarfärg etc, så lc~es varor, som kan betraktas so m standard- och lagermateriaL Dyltka varor har en inlärningskurva, som ligger nära 100 Of o. Annan
material såsom propellrar, specialventiler och diverse utrustnin g
bör uppvisa en mera markant inlärningskurva.
Amerikanska studier [3 J anger värden p å i n Järn ings kurvan, som
432

Tabell 2

l

övrigt mater ia l
1,000
0,997
0,99 3
0,989
0,984
0,980
0,976
0,972
0,969
0,965
0,962
0,959
0,956
0,953
0,950

[nl ärn in gs kurva för material.

Byggnadstidens längd
I sko lornas matematikundervisning förekom, åtminstone tidigare, exempel a v typen: "Om 1O man gräver ett dike på 1O arbetsdagar, hur lång tid behöver då 4 man för att gräva detta dik e-".
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Arbets rimma r
per fartyg

D agar från köl sträc knin g
till leve ran s

D agar f rå n köl srräck ning till leve rans

700.00 0

83

1.000.000

131

Fa rtygets o rdnin gsnumme r N

1.500.0 00

220

1

-

-

2380

535

2

-

1960

2000

1790

1810

2.000.0 00

Dagar fr å n kö lsträck nin g
till leve ran s

500.00 0

125

700.00 0

159

1.CCO.OOO

206

1.500.0 00

277

100

sco

700

249 0

2530

257 0

21 00

21 40

2170

1900

1930

1960

300

1770

5

15 60

1580

1600

16 80

1700

1730

7

1430

1450

1470

1540

1560

1590

10

13 10

1330

1340

1410

1440

1460

30

1010

1020

1030

1080

1090

111 0

50

ss o

890

90 0

945

96 0

975

Tabell 5 A rbetsrimmar för eskor than gar
fan yv son1 funktion av ordnin gs numm er
"
N oc h byggn adsrid T .
D agar från kö lsrr äc knin g ril.l k vc r:ms

Tabe ll 4 Arbets rimma r för es kortj aga re
som funkt ion av byggn adsridens lä ngd .

När det gä ller fartyg sbygg en bör dock inte regul
adetr in använ das.
En amer ikans k under sökni ng [ 4 J visar , att timan
talet för en fartagsn ybyg gnad bl a beror på byggn adstid ens
längd . Tabel l 3 visar
anta l arbet stimm ar för det 1 :a, 2 :a, 3 :e etc
eskor thang arfart yget
(Casa b lanca -klass , CVE 55 -104). Tabe ll 4 visar
anta l timm ar för
den 1 :a, 2 :a, 3 :e etc eskor tjaga ren (sann o likt
Rudd erow - och/ ell er
Buck ley-k lassen). De i tabell erna givna värde
na på a rbetst imma rn a
baser ar sig till en del p å direk ta erfare nhete r
och till en del p å beräkna de värde n. Förfa ttaren har anvä nt samb anden
Mt
1,96 . 10 6 • T1 0,0413 . N 1 -0,24 7
(4)
och
M2 = 2,30 . 10° . T2 -0,10 2 . N2 -0,23 6 . . . ... ..
(5)
där
M = total antal arbet stimm ar för det N :te
fartyg et
T = byggn adstid en i dagar för det N:te fartyg
et.
Index 1 avser eskor thang arfar tyg
Index 2 avser eskor tjagar e

75

(50)

1CCO-ta ls t irnm ar

3

Tabell 3 Arbets rimma r för eskort han garfart yg som funkt ion a v by ggnad sti den s längd.
Arbetst imm ar
per fartyg

l

l

75

100

300

500

700

100 0-t::d s rimm a r

F:1 rt ygs ordnin gsnumm er N

1

1480

14 50

1290

1220

11 80

2

133 0

12 30

1090

1030

1000

3

1140

1120

995

94 0

91 0

5

1010

990

880

835

810

7

950

91 5

810

77 0

745

10

860

840

74 5

71 0

685

30

660

645

575

54 5

530

50

585

575

510

485

470

Tab ell 6 A r betstim m a r för es kortj agare
som funkti on a v o rdnin gs numm er N och
b ygg nadst id T.

Ekva tione rna v isar , att N har expon enten
-0,24 7 resp~ktive
-0 236 v ilket o-er en inl ärnin gskur va på ca 85
°/o. T ecknet f~_r ex'
'
·11
har olika tecke n i de bägge ekvau onern a. For
pone nten t1
es.
df" " r·
arbets korth an garfa rtyge n' ha.r 'ko rtare byggn adstid
me ort a rre

T
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•
timmar, medan för eskortjagarna förhållandet är det omvända. D L _
ta kan även utläsas ur tabell 5 och tabell 6. Tydligen har eskor _
jaganas komplicerade utrustning i begränsade utrymmen medfö,
att det inte varit möjligt att redu cera timmarna genom snabba ~
byggnadstak t.

Produktivitet

Prod~Jkti.vitet definieras såsom produktionsutveckling i förh å llande nll msatsen av produktionsfaktorer, d v s råvaror (mal n ,
kol, .vattenkraft o s v), arbetskraft och realkapital (verkstäde 1
mask1ner o s v). Ofta betraktas ä.ven en faktor, såsom t ex teknisl
kunskap, som en produktionsfaktor.
Att mäta J?rodukti viteten för ett helt land innebär i princip at
hela produktwnen mäts i fast penningvärde från år till år. Ok a
den från t ex 50 milliader i något visst myntslag till 52,5 milliad e
har produktiviteten tydligen stigit med 5 Ofo.
Att .mäta produktionsutvecklingen i samband med byggandet a\
en ~ene fartyg är däremot praktiskt taget omöjligt. Det är emel lertid lyckligtvis .l~e!t ointressant att utföra en dylik mätning, ~1ven
om det vore möJhgt. Det har ju tidigare påvisats, att timmar och
materialåtgång per enhet minskar med antalet. Om inlärningskurvan är t ex 90 °/o, så innebär detta att timmarna sjunker med
90 °1~. vid en f~r~ubbling av antalet. Det är ur praktisk synpunkt
fullsrandigt l1kgdn gt hur mycket av det sjunkande timantalet, som
är att hänföra till ökad produktivitet och hur mycket som är att
hänföra till den egentliga inlärnino-en
b
•
. Att m äta produktivitetsutvecklingen från en serie örlogsfartyg
tdl en senare byggd serie är intressanta re. Eme ll ertid finns det inre
någon mätmetod härför. O rsaken är, att den tekniska ut veck lingen
111 0111 krigsfartygstekniken går snabbt. Generellt räknades tidigare
att den tekniska utvecklingen av krigsmaterielen till det svensk a
försvaret kostad e 2,5 °/o per år. Då ett krigsfartyg ersätts av ett
nytt efter 20 års tjänst skulle enligt detta beräkningss~itt det nya
fartyget kosta 1,6 gånger d et gamla i fast penningvärde. Författaren förmodar, att denna kostnadsökning huvudsakligen faller p å
komponenterna 1 fartyget och främst p å bestyckning och teleutrustning men äv~n på maskineri och elförsörjning. Fartygsbyggenas
kostnad har Inte ökat i samma omfattning, vilket kan utiisas av
tabell 7.

Leverans-

Ubåt

l

l

åt

l

Deplacement
ton std

l

Varvets arbetstimmar
p er ton st d

1936

540

ca 850

Sjöl ejonet

1938

580

ca 750

U1

1942

367

ca 700

Hajen

195 6

790

ca 700

Sjöormen

1968

1070

ca 550

Delfin en

Tabell 7 Arbetstimmar per ton std för
ub!l.tsbyggcn vid
Kockums Mek:111isb
Vcrkst:tds AB.

Emellertid måste tabell 7 läsas med eftertanke. Den minskning
av varvets arbetstimmar, som där redovisas, måste kunna föddaras. De bktorer, som medfört denna minskning, torde främst vara
ökad insats av projekterings- och kostruktionstimmar
ökad insats av hjälpmedel (modernare verkstider, kranar, maskiner, metodstudier m m)
ökad användning a v underleverantörer.
Den ökade insatsen av projekterings- och konstruktionstimmar
liksom den ökade anvindningen av underleverantörer medför kostnader, som inte återspeglas i tabell 7. Den ökade insatsen av hjälpmedel medför, att kostnaden per arbetstimme (i fast penningv~irde)
ökar med åren på grund av högre omkostnader.

~

436

Prisändringar
Som bekant har lönerna inom verkstadsindustrin oavbrutet stigit
under d e sista decennierna. Under 1960-talet steg den direkta rimförtjänsten årligen med ca 7,5 °/o och de sociala förmånerna ökade
ännu mer. Det synes för närvarande inga tecken på att denna trend
skail brytas.
Eftersom byggandet av en serie örlogsfartyg tar å tskilliga år i
anspråk, från det att kontraktet undertecknas till dess att det sista
fartyget i serien levereras, kommer således lönekostnaden per arbctstimme att vara högre när det sista fartyget byggs än när det
437

Varvets arbetstimm ar
per ubåt

180~-+----------~----+---1---+-~-+-+-+~

600ooor---------,---~~~,---------,---------,---------.--

160~~~--------1-----~--~---+---~1-~~~
140~-+----------+-----~--~---+--~+-~+-~

500 000 t---------t---------1-__:," '-__----t

I Medelstora varv
II sto rvarv med stor
leve ransförmåga
III storvarv med erfarenhet
av ubåtsbyggen

120~-+----------+-----~--~---+--~+-~+-~

100r--+----------+-----~----~---+--i--+-~+-+-l
90~-+---------,~----+---~--+--r-+-+-T,_I
80~-+----------~--~~--4-~~~~~~~

70~--1----------~------1---~----1--1--+~--~~~
60~-+----------j------+---4---+--r-+-+-r~

l

1940
Fig 11

1941

1942

1943

1944

1945

Arbetstimmar på ubå tar typ VIIC
vid tyska varv 1940 - 45
(enligt Kur zak [2) )

första byggdes. I diagram 12 visas inlärningskurvan för 11 torpedbåtar såso m relativ, direkt arbetslönekostnad per fartyg. Som synes har de ökade lönerna medfö rt, att kostnad sökningen till sto r
del motverkar besparingen i timmar, vi lk en besparing kunde utläsas i figur 7.
Det är dock inte enbart den direkta arbets lönekostnaden so m ökar
~11e~ tid en. Aven omkostnaderna stige r. Detta beror delvis på ökade
mdtrekta lönekostn ader (sociala kostnader såso m ATP-a v gift, semesterlön, sjukförsäkringsavgift, kostnader för rekryterin ()" och utbildnin g samt kostnader för ökad se rvice till dc anstäl l~l a såsom
park erin gsplatser, bostadsför medlin g, fritid verkamh ct m m). Omkostnadern a ökar också genom de ökade kostnaderna för hjälpmcd~l i produktionen. Dessa kostnader är av olika slag. Olika utru stntnga r ~n: kaffa s för a tt min ska arbetstimmarna i syfte att höj a
produkttvtteten. Andra utrustnin ga r anskaffas för att kunna minska arbetstimmarna uta n an språk på produktivitetsöknin g (beroen -
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2

3

4

5

6 7 8

g 1011

Fig 12 Inlärningskurva för 11 torpedbåtar.
Relativa lönekostnader .
(Andra ubåtens lönekostnad har satts till 87)

de på de svå righeter industrin har med omsättnin ge n av arbetskraft,
vilket gör, att en dylik omfördelning ter sig fördelaktig). Det har
även bli v it vanligt att utrustningar (i ordets v idsträckta bemärkelse) a nskaffas för att underlätta arbetet för de anställda. Exemp el från varvsind ustrin är inbyggnad av svetsplan er och anskaffning av hissa r i stället för trappor till fartygets vädcrdäck.
Betalningen för av pri sändringar föran ledda ändringar av kontraktspriset regleras i kontraktet. Tidigare användes index baserade
p å lön eutvecklin gen för indu striarbeten och på prisutvecklingen för
vissa produkter. År 1959 infördes det s k förs varsindex, vilket även
kom att användas i kontraktens prisändringsklausuL Detta försvarsindex var mer beroende av kopparprisets utveckling än av
arbetslönernas utvecklin g.
Numera används nettopr is index vid beräkningen av ersättnin g
til l fjärde hu vudtiteln för prisstegringar. Nettoprisindex ä r ett
konsumentindex, som rensats från skatter, och är ej lämpat för eller
ens avsett som index för industrins kostnadsändringar. Reglering
bör ske med ledning av index, som är allmängiltiga och upprättade
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•
av kvalificerad , objektiv institution, som vark en leverantör di e,
beställare har inflytande över. I allmänhet är man hänv isad ti ll
statistiska centralbyrån s olika typer av index för löner och material. Statistiska centralbyrån rekommend erar att materialinde x och
löneinelex sammanvägs vid kostnadskom pensation i verkstadsind u strins leveranstal [5].

mar per littera) gav en rehtion mellan förkalkylera de och verkliga
timm ar en ligt tabell 8.
Verkliga

t i llllllJ.J"

i förhålland e till förkalkylerade t1111111ar
förkalk ylerade rin1n1ar = 100,0
De förkalk ylerade timmarna
överskreds i följande antal
fall

D c förkalk ylerade rin1n1arn:1
und ersk reds i följande antal fall

3 OSAKERH ETEN I KOSTNAD SBERAKN INGAR
Hur noggrant en förkalky l ä n utförs är det ingalu nda säkert att
den visar den verk liga kostnaden. Orsaken till detta förhåUande är
bl a att det finns faktorer i den verk li ga kostnaden, vilka är okända
vid det tillfälle då förkalkylen görs upp. Sådana faktorer är t ex
kassa tioner, m a ter i alförsen inga r, konstru k: t ionsfel, sj u k dom sfall och
driftstopp. Dessa faktorer medför såsom framgår av deras karaktär,
att den verkliga kostnaden överskrider d en förkalkylera de. Ifråga
om t ex kassa tioner kan kalkylen förbättras något, nämligen om den
u p p tar kostnaden för "normal" kassation, d v s en erfarenhetss iffra
~ör 1.11~rko stnader genom kassation. Om kassationen skulle bli högre
an t1d1gare, kommer den förkalkylera de kostnaden att vara för lågt
beräknad, men skulle kassationen bli lägre än tidigare, kommer den
förkalkylera de kostnaden att vara för hög. Att däremot i förkalkylen kunna förutse att en händelse, som att ubåten Sjöormen skulle
b.~i stående på avlöpningsb ädden l timme vid sjösättni ngen, vilket
foranledde en ombyggnad av sjösättnings arrangemanget för de följande ubåtarna, får väl anses omöjligt .
. De~ finns som regel endast ett litet antal konstruktion sritningar
v1d tldpunkten för förkalky lens upprättande . En ny rörkoppl ing
kan vara provad i laboratoriemil jö men inte i produktione n. Ett
specificerat, rostfritt material kan korrodera mer än förmodat (vilket medfört stota problem vid ubåtsbyggen vid ett utländskt varv).
Det är en allmän erfarenhet, att de verkliga kostnaderna för olika kostnads elem~nt kan överskrida de kalkylerade betydligt mer än
de kan undersknda dem. Kostnaden kan aldrig komma ner till O
men det är fullt möjligt att d en överskrider 200 % av den kalkylerade.
En undersöknin g av 144 kostnadselem ent (i detta fall arbetstim··
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med upp
med
med 50 "/u
ell er mer 20-49 "/u till 19 "/u
26
41
20

med JOO "/u
med
med
med up p
19 "/u 20-49 "/u 50-99 "/u eller mer
10
11
15
20

t i \l

Tabell 8 Over- och unelerskridande av timmar jämfört med dc förkalkylerade
a rb ctsti m ma rna.

Som framgår av tabell 8 underskreds de förkalkylera de timmarna
i 87 fa ll och överskreds i 56 fall. Ett värde sammanföll med det
förk alkylerade. Instressant är emeller~id att medelvärdet fö.r samtliga 144 värden låg på 98,5 Ofo (alltsa 1,5 % fe l). Detta v1sar, att
de stora individuella felen i en förkalkyl ganska väl tar ut varandra,
naturligtvis under förutsät tnin g, att inga systemati ska fe l, grova
felbedömnin "ar eller uteglömda poster förekommer i kalkylen och
att exeeptio~ella störnin gar ej uppstår i produktione n.
Nämnda förhåll ande, att fe len i de olika d elkalky lerna tenderar
att ta ut varandra, utnyttjas vid beräkning av osäkerheten i en
förkalkyl.
För att en osäkerhetsk alkyl skall kunna ställas upp måste till
att börja med osäkerheten hos d elkalky lerna uppskattas. För att
belysa detta problem visas först ett amerikanskt exempel [3]. En
post i förkalkylen har beräknats till 14.000 $, men kalkylato:n bedömer, att hans beräkning är mycket osäker. Han antar tJll att
börja med att felet är normalfördel~t. ~igur 13 vis~r normalförde lnin"skurvan , i vilken 90 °/o av spndnmgen utnyttps. Felgranserna
ha/satts till O respektive 28.000 $. Nu invänder varje kalkylator,
att gränsvärdet O är omöjligt att uppnå medan det inte finns något
skäl att betrakta dubbla värdet (alltså 28.000 $) såsom en abso lut
gräns. I exemplet har d enna kritik accepterats och felkurvan har
modifierats såsom visas i figur 14 . Modifiering en har utförts så, att
441

...
X• l 000

$

xl
/

28

000

$

/

j,(

28

/'V
/

24

24

/

1/

/

20

20

/

/

16

_q,

12

L

16

/

c::_ v

/

--

/

/

4

8

1-

~~

4

.L~

o

o

/
/

0,1

l

2

KONFIDENSINTERV ALL

KONFIDENSINTERV ALL
_j

0,01

.

_l

l

5 10 20 30405060 !70 80 00 95 98 99

Fig 13 Normalfördelningskurva med felgränserna
O resp 28 000 för 90 % av spridningen.

99,9 99,99
spridning

log O till log 28.000 avsatts på x-axeln, varigenom konfidensintervallet kommer att sträcka sig från 7.000 till 28.000 $.
Det är tydligt, att det är ännu svårare att ange felkurvans utseende än att uppskatta lägsta och högsta avvikelsen från det förkalkylerade värdet. Det finns emellertid åtminstone en metod för
att genomföra en osäkerhetskalkyl, baserad på lägsta och högst;o_
bedömda avvikelse, men metoden är ganska komplicerad att anv ända i praktiskt arbete. Den synes dock vara värd att utnyttjas
i kalkyler med hög osäkerhet såsom forsknings- och utvecklingskalkyler [ 6].
Den metod för osäkerhetskalkyl, som författaren anser mest lämpad för praktiskt bruk, grundar sig på en uppskattning av högsta
och lägsta värde som delkalkylen kan erhålla. Samtidigt vä ljs en
sannolikhetskurva av 9, nämligen 3 med hög varians, 3 med mP-
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Fig 14 Modifierad fördelningskurva ( jfr fig 13)

99,9 99,99
spridning

delvarians och 3 med låg varians, av vilk ao en t~r v arje gr u_pp om
3 är normalfördelad, en snedfördelad uppat och en sned~ordelad
nedåt. U träkningen sker i datamaskin, som genom en mbyggd
slumpgenerator räknar fram 1000 värden och som resultat ger frekvensen av avvikelserna från den förkalkylerade totala kalkyl_en, som
kan bestå av upp till 50 delkalky ler. Då denna meto_d besknvtts av
författaren i Militärteknisk Tidskrift 1967 [7], ges ha r_ endast ovanstående korta beskrivning. För förkalkyler för kngsfarty_g kan
emellertid metoden förenklas på så sätt att endast 3 ~annohkh~~s
kur vor (snedfördelade nedåt, normalfördelad respekttve snedfordelad uppåt) används.

4 KONTRAKTSTYPER
Sedan lång tid tillbaka har två kontraktstyper varit i allmänt
br uk , varvid valet mellan dessa bestämts av osäkerheten i förkal-

44 3

kylen. Vid t ex ut veck lin gsa rbeten, som inte kunn a t specificeras
och kostnadsberäknats med någon större noggra nnh et, har bok och räkningsavtal utn yttjats. Ett d ylikt kontrakt ge r leve rantören
en betalning, som står i re lation till leverantö rens ko stnader. Har
det däremot förelegat en specifikation, som kunn at kostnadsberäknas med större noggrannhet, har ett fas tpri savtal utnyttja ts. Parterna avtalar om ett fast pri s (eve ntuellt med ind ex ell er s k glid ska la för att kompensera för prisändringar för ma terial och löner)
oc h leve ra ntören bär då ensa m risken för ett överskrida nde a v förkalkylerad kostnad respekti ve erhå ller en ökad v inst om förka lky len und erskrid s.
P å senare år har a nd ra kontraktstyper börjat användas so m
komplement till de ova n nämnda.
Dessa kontraktstyp er är av 2 slag: maximipriskontra kt, so m kan
betraktas som en v ariant av fast priskontrakt och incitamentsa vtaL
Maximipriskontraktet anger ett högsta pris, som levera ntören få r
till godoräkna sig. Underskrid s detta högs ta pris erh å ller leverantören beta lning för sin a kostnader jämte en viss överenskommen,
procentuell v inst p å dessa kostnader. Incitamentsko ntrak tet innehå ll er ett riktpris. Over- ell er underskrids detta riktpr is, delar partern a förlu sten resp ekt ive v in sten på ett i kontraktet föreskrivet sätt.
Kon traktet kan även in nehå ll a ett pris (s k tak), som är det högsta
pris, som köparen betalar. Overskrids taket bär leverantören ensam de kostnader, som fa ll er ovanför detta.
För olika kontraktstyper kan följande värden p å osäke rh eten vara karak tä ri stiska [ 8]:

Kontrak tst yp

Fast pri sko ntrakt

Sanno lik sto rl ek på

l

Overs krid ande

va nli gen högst
5 "/u

I nci ra men tsk ontrakt

va nli ge n 5 "/o
ell er m er

Bok- oc h räknin gskontrakt

van li gen l O 0 /n,
kan ske mer

l

Und e rskrid a nd e

va nli gen högst
5 1'/o
van li ge n 5 °/o
till 20 Ofo
va nli ge n 20 Il/ o
eller m er

Tabe ll 9 Kontraktstyper v id o lik a osi k erh et.

Diagram 15, 16 och 17 v isar osäkerheten i de tre kontraktstyp er
som angetts i tabell 9. För fastpriskontrak tet (diagram 15) har an<+44
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~ - - ~ -+----~ -+-----(1)

:>

max vinst N 15, 7

%

Fig 15 Osäkerhet i ett fastpriskontrakt
med 10 % förkalkylerad vinst

tagits, att den verkliga kostnaden med 90 °/o sanno likt ej över- eller
und erskrider den förkalkylerade kostn aden med mer än 5 °/o, och
att v in sten, om den verkliga kostnaden exakt hade stämts med förkalkylen, skulle blivi t 10 Ofo.
Fö r incitamentskontraktet (d iag ram 16) har antagits, att den
verkliga kostnaden med 90 °/o sann olikt ej över- eller un derskrider
den förka lkylerade kostn aden med mer än 15 °/o, och att v in sten,
om den verkliga kostnaden exakt stämd e med den förk alkylerade
kostn aden, sk ulle bli 10 °/o. Pa rterna antas dela över- och underskr idn a belopp lika.
Fö r bok- och räkningskontraktet (diag ram 17) har antagits, att
den verk li ga kostnaden med 90 °/o sannolikt ej över- eller under-
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T
.::'l

min.vinstrv l, 5 %

Vinst 10 % p:'l.
kostnaden

å

Fig 17 Osäkerhet i ett bok- och räkningskontraid
m ecl lO % flirlmlkyl c racl vinst

max vinst !'V 19, 5 %
Fig 16 Osäkerhet i ett incitamentskontrakt
med 10% förkalkylerad vinst och
delning 50/50.

skrider den förkalkylerade kostnaden med mer än 25 °/o. Vinsten
blir den i avtalet överenskomna, i exemplet lO 0 /o.
Jämförs de 3 ovannämnda diagrammen med varandra syns det,
att de olik a kontraktstyperna på lång sikt bör ge ungefär samma
vinst, i diagrammen antagen till 10 °/o. För en enstaka affär kan
resultatet utfalla helt olika, beroende på kontraktstypen. Leverantören bär ensam risken i fastpriskontraktet, beställaren bär ensam
risken i bok- och räkningskontraktet. Incitamentskontraktet med ett
delat risktagande är mera komplicerade genom att delningen av
risken kan ske på olika sätt och genom att taket kan läggas på olika
nivå över riktpriset. I USA, där incitamentskontraktet länge använts vid upphandling av materiel för försvaret och rymdstyrelsen,
har flera kritiska röster höjts mot denna a v talstyp [9], [l OJ. Det
skulle föra för långt att här diskutera problematiken kring incita-
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mentskontrakten, men författaren anser dock, att denna kontraktstyp har sitt berättigande om parterna är villiga att tillsammans analysera osäkerheten i förkalkylen och konstruera avtalsvillkoren, så
att leverantörens risk står i relation till hans ekonomiska resurser,
som ju alltid är oerhört mindre än statens. Leverantören måste all tid erinra sig John Marschak's iakttagelse: "A fu ll pur se is not as
good as an empty one is bad" . För att genomföra en gemensam
analys av förka lkylen måste bägge parter tala ett gemensamt språk.
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Notiser från nar och fjärran
Västty s kland

Ny indelning av marinens ledningsorganisati on
Ge nom beslut av för sva rsmini ster H elmu t Sc hmidt ska ll ma rin ens led ni ngsorga ni sati o n upp de las i tre o lik a befä ls- oc h ansvarso mrå d en mot tid igare t vå:
1. " Das Flottenkommando ", F lotta n, so m har funn its se d a n ga mm alt, so m so m
und er "de r Bcfchl sha ber d er F lotte", Chefen för F lottan o m fa ttar just vad ordet
in nefarrar näm li gen lednin gen av a ll a sj ögående förband oc h en heter in klu sive
strid slednin gsoc h
sa mband ssa mt
m a rinfl yget
und er hå ll sförb a nd en,
F lotte"
der
Bcfeh lsha ber
" D er
utru stningar.
dera s
m ed
fö rband en
arr
d en skilln aden
m ed
CKF
vå r
t ill
morsva ri ghet
en
a lltså
är
lun s
med
sa mm a nh ä nger
tur
srn
v ilk et
k ri g,
t
k va rstår
ha n
ope rati va a nsva rsupp gift er i bå d e fr ed och krig . I kr ig, d å NATO övertar den
ge mensamma lednin ge n, inträder "de r Befeh lsha ber der F lotte" såso m "Fiag Officer G er ma n y" (FOG ) und er COMNA VBAL T A P :s befä l i d et ma ri na fö rsvaret a v Osrcrsjöurl oppen .
2. "Das M arineamt" - närma ste, n1in st dåli ga, övc r s~ittning "Ma rinvc rk ct" med uppg iftso mrå d en a utbildnin g, pla nerin g, h:i lso- och sju k vårds tjän st m m
sa m t fö r dessa ve rks a mh etsgrena r a vscdda tj:in stgöri n gsp la tse r oc h d eras ma teri e ll a ut ru stnin ga r. D ä remot torde fonfa rande o mrå d ena pe rsona lplan e rin g, orga ni sa ti o n och mo bili ser in gsp lan lägg nin g åv ila marinstab en, so m ligger in o m försva rsn1Jn1 Stcn ets ra m.
3. "Das Betriebsamt der Marine" - vilk et nä rma st ka n översättas med " M arinm atcric l förva ltn in ge n" - oc h va rs a nsva rso mr å d en blir drifrskonrrol l, nureförva ltnin g m m s::~ mr h:i ni ll hö ra nd e
ri clansk a ffnin g, mate rielun de rh å ll oc h hj :i lp fu nk tio ner, a nl ägg nin gar och utrustningar. D essa här nämnda fu nkri o ner
bli r ~dit s!\ lösgjo rd a från förutvarande M a rin ca mr.
C hefen för F lotta n oc h d c bå d a Anus- cheferna är i fr åga om ve rk sa mh eten
inom resp ekti ve ansvarso m råde, dv s chefe n fö r F lo tran i operativt avsee nd e,
und erstä lld a fö rsva rsm in iste rn direkt oc h beträffa nd e förban d spro dukti o n oc h
därmed samman hänga nd e fu nkti o ner und erstä lld a "de r l nspekrcur d er M a rin e"
(Chefen för Marin en) i för sv arsde pa rtementet .
O morganisation en inl eds med att n y lige n bes luta d e nya prin ci p er fö r· planerin g och ru stning träder i fu nktion . I fråga om mater ielan skaffnin gsfunkti onen fö ru tskickar för sv arsministern vissa yn e rli g::tre o rga ni satio nsför:i ndrin ga r lik som komm a nd e r a tion a li se rin gsårgä rd er v id dc båda ä m betsverk e ns perso n::d o rganisarioner oc h tjiinsresr:i ll en.
(fac kpress)
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USA
Prov med nya fartygsutvecklingar
Två stora mark effekrfarkoster, byggda för US Navy, skall p ~b örj a sina provtur er under närmaste rid en. Man räknar med a tt de skall kunna uppn å fart er
närmare 135 k nop. Dessa två för sta pro totypfartyg är på ca 100 ton , men far tygskonstruktörerna se r redan för sig sväva re av h a ngar fan ygss torlck, som skall
kunn a acce lerera från O till 80 knop p å två minuter och m ed en toppfart upp
emo t 13 0 knop. Utvec klin gen av de ssa n ya fartygs ty per har san nolikt fram rvi ngats a v att den va nli ga d eplacera nd e skeppstyp en nu ha r uppn ått sin hö gst a
ut vec klin g vad beträffar fart möjli ghete r. D et finn s experte r, so m jämstäl ler denna ut vec klin gsfas i bet ydelse med öv ergången från sege l t ill å nga resp fr å n
olj edrift till kär ndrift. Va re därm ed hu r so m helst så har dessa ~vävare fl:ra
p åtag li ga milit:ira fördelar. D e kan, tack vare såvä l si n fart som Sitt obefmt b ga
cljup g~e nd e, lätt und gå kärnkraftdri v na a ttack ub åtar och deras torp eder oc h dc
torde också bli myck et svå ra må l för sjö robota r. P g a sin höga fart kan dc röra
sig relativt oberoende och sna bbt dras samman t ill a nfa ll so perationer oc h åter
lik a snabbt spridas för att undgå ato mvap en.
Inom amerikanska flott a n ser man i första hand fö ljand e upp gifter fö r dessa
fartygstyper:
Utskjutningsplattformar för långdistan s sj örobotar;
Robotplattform ar för lu ftförsvar vid t ex es korrförerag;
so m a mfibicfartyg;
Han ga rfartyg för helikop trar, vert ikalsta rtande oc h kan ske ti ll och med
konventionella f lygpl an, för anvc1nd nin g såvä l vid ubåtsja kt, som för
"earl y wa rnin g" och amf ibi ca nfa ll;
som trän gfartyg, där deras fa rtresurser gör dem i stånd att föra f ram un derh ål lsfö rrå d från t ex New Yo rk ti ll Nordeurop a p å ungefä r tre d agar
i ställ et för att so m nu d etta k rc1ver en rid av 10- 12 dag:u med nuv a ra nd e
snabba ste transportfartyg.

A merik anska mar in staben bedöm er ~ o m troligt a tt US N av y i början av
1980-ra let komm er att h a ett 10 000 to ns SES (s ur hce effcct ship) i gå ng och
att und er 1980-ta lcts g~ng nu bef in t li ga farrygstyper , såv:i l hand el- so m örl ogsfartyg, skall börja bli ant ikverad e.
(Fackpress)
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Litteratur m. m.
BORTFA LLEN PRESENTATIONSRUBRIK
I maj -juni- numr et av denn a tidskrift (sid 284-295 ) var införd en a rtikel betitlad "Att: rop a i vind-superräckvidd hos rad :t r och blå so la r - om vågors
refrakt ion" författ ad av civi lin g Göran Lind. För läsekretse ns in fo rmation v ill
vi meddela att in g Lind är a nställd i Philips Te lei ndustri AB i J a kobsberg, där
han utför teoretiska beräknin gar oc h utrednin ga r.

THE ENCYCLOPEDIA OF MILlTAR Y HISTORY
f rom 3500 B. C. to th e present
Av R. Ern es t Dupuy och Trevor N. Dupu y
(Harp er & Row , Pub!. New York 1970, 1406 s - inb. 173:85 )
I ett band har v i här ett omfattande militärhi stori skt refe rensve rk frå n histo ri ens grynin g till 1965, el vs omkring 5000 år. Innehållet utgörs ick e blott av krig
och operationer i allmänhet, utan även av redo görel se för krigskonstens utvec klin g - taktik , strategi, vapen. Alla vikti gare militära händelser och dera s inve rkan p å v ärldshistorien redovisas kon centre rat.
Det har tagit över tio å r att samma nställa den i tjugoen kapitel indelade
boken . Varj e kapitel inleds med en öv ersikt av det enligt förf militärt mes t anmärk ning svärda und er den p eriod kapitle t rör. Där behandlas a lltså militärt
framståend e person er samt viktigare teknisk , taktisk och strateg isk ut veckling.
Sedan följer en kontinentvi s gjord ö ve rsikt av krig och slag under berörd period .
Större operationer har fått en analys ' om placerar in dem i det poliriska och
soc iala perspektivet. O ve r 250 kartor och andra illustration er bely ser tex ten.
Förf är tv å p ension erad e öve rsta r, R . Ernest och Trevor N. Dupu y, myck et
produktiva miltärhistoriker. De har tillsamman s skrivit ett femiotal böcker oc h
må nga hundra artiklar o d yl, det m es ta om militärhistoria ell er andra mil itära
frågor. Den här boken skrev de därför att de upptäckte a tt det saknades ett
vederhäftigt , kortfattat och täckande uppslagsverk i militärhistoria, där militära
operationer, teori, orga nisa tion , teknisk ut vecklin g osv gick att få ta g p å i
ett band.
All a so m sna bbt v ill hitta militärhi stori ska data kan börj a med att sö ka i denna
bok . Omdömen kan som alltid diskuteras . D e är författarna s egna och mås te
som a lltid tas m ed försiktigh et. Svenska militära läsare komm er kn appast at t
undgå att v ärma s av den mycket fina hedersplats och d et utry mm e Gu staf II
Adolf har fått. I ett citat fr å n en sa mmanfattin g i kapitel X IV "The beginning
of modern w arfare : 1600-1700 står bl a:
32
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"Most of Gustafus" inn ovations were aclapted from orhers, :1ncl he w:ts no t
the on ly one to improvc the military system . But no one dsc so surely bricl oecl
th e gap bct\vecn co nccpt ion and ac hi evemcnt; no oth er fitted hi s innovati~n s
inro a complcre ly integrated sysrem wi th its own set of unifyin g princip lcs. Hi s
accomp li shm ents wc re man y: h c ga ve to infantry and cava lry tbc capaci ty for th e
offcnsc, hc increase cl fire powcr and made it the prcliminary for shock, he made
ar till eri mob il e, he made line ar formations more fl exi ble and respons ive ro the
co mmancl er's w il!, h e sol ved t he problem of combinccl arms, and h e mad e the
snu ll- unit com mancl er the key ro action. In him , the milirary revolution that
began in t he micldl e of the 16th ccntury was most complcte ly rca li zccl, a lrhough
it die! nor fmcl ful lest express ion unril the time of Lou is XIV."

s.

N.

THE AMERICAN FIGHTING MAN
A v Vieror Hi eken
(The Macmillan Company, New York 1969,495 s - inb ca 82:80)
I boken ski ldras och karakteriseras den amerikans ke soldaten, sjöma nn en och
flygaren från fri_görclsen från England till Vietnamkriget. Här citeras krigskor re_spondentcr, a ll~eracle och fientliga iakttagare,
militärhistOriker oc h krigarna
SJa l va - 1 brev hem och genom andra vittnesbörd om krigar livet.
Ame:ikancr i krig h ar kallats "påhittiga och arbetsamma", " högljudda och
agg ress iva'_', "musrkälskande", "s tän digt kverulerande", " loja la mot kamrater
san1t n1~d1ga", "en tusiastis ka för att något ska ske", "plågade av rykten" osv .
Dc har tb la nd undervärd erats ell er va rit svåra att förstå sig på .
Det är många aspekter p å amerikanen och krigarliver som granskas: uppträ dandet 1 sr nd , konflikter och motsättningar mellan yrkes- och vcirnpliktssoldaten,
dc problem. som drabbar negrer och indianer, rysk-amerikaners och japanameri kaners sp eCie lla probl em, supand et, svära nd et, jakten p å flickor , sva rta börshandeln, beh a ndlin g av krigsfångar och besegrade motstån dares civilbefolknin oreaktioner p å a rresterin g och sjukvård, krigsb r udarna, olovligt undanhålland e os~ :
FörHrraren för~ökcr inte dölja något . Han re dovisa r styrk a och svaghet. Han
gör det enkelt, du·ekt och trovärdigt. En fy ll ig litterat urförteck nin g ingår.

s.

N.

THE SOVIET NA VY 1-2
av Jiirg Meister
Macdona ld & Co (P ublisher s) Ltd. London 1972.
Den av Macdonalds förlag utgivna populära serien "Navics of the Seconcl
Wo rld War" har nyligen fått sitt måhända intressantaste tillskott. Efter de sexton f ick- kalendrarna, behandlande Tyskland, USA, Storbritannien , F rankrik e,
Holland och Japan , har förlaget nu nått fram till Sovjetunionen.
Fö rfattaren är den välk än de experten
på ryska marinen
geno m tiderna
schweizaren Jii rg M e i s t e r, som här presenterar resultatet av ett 20-årigt:
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idogt forskningsarbete. Uppgiften har ingalunda var it lätt, då tillförlitliga källor
varit sv:'l ra att uppbringa och man från sovjetryskt håll icke gett författ2 . .: n
någon so m helst hjälp . Tvärtom. Dc hundratals ryska böcker han trö skat igcnon1 h ar sä llan gett någonting av värde. Personliga va nn er och medarbetare i
väster har gett betydligt mera.
Arbetet har fördelats p å fyra kalendrar , av vilka d c två första nu public cr8.ts. Den första bchanclbr större övervattensfartyg - slagskepp, kryssare, jagare - , den andra lätta enheter - minfartyg, kanonbåtar , patrullbå tar. Den
tr edje vo lymen kommer att omfatta ubåtar och mtb, medan de n fjärde redogör
för o li ka hjälpfarty g och in sjöfarkostcr.
Huvuddelen av den krigstida Sovjetflottan va r byggd åre n 1928-45, m edan en
del härsta mm ade från tsartiden, en del låna ts från dc västallierade och någr a
få tagits som krigsbyte. I ju ni 1941 omfattade densamma fö ljand e större övcrvattcnenhctcr: 3 slags kepp, 10 kr yssare, 7 flotti ljlcclare, 35 modern a oc h 17 ä ld re jagare samt 22 rorpcclb:'ltar. Av dessa gick 1 slagskepp, 3 kryssare, 3 flottilj ledare, 20moderna och 10 äldre jagare samt 5 to rpedbårar förlorade. Medan vin ter kriget med Fin land 1939-40 och den korta uppgörelsen med J apan 1945 icke
kos tade ryssarna några nämnvärda förluster gick inemot hä lften av det förkrigs tida fartygsbeståndet förlorat i kriget mot Tyskland 1941-45. Förlusten av l
slagskepp, 3 kryssa re, 3 flottiljleclarc, 30 jaagre och 4 torpedbåtar var desto
svå rare, so m de egna stö rre fartygen icke lyckades sänka ett enda tyskt fartyg.
Orsakerna härtill var m ånga. Meister anför bl. a. de förå ldr ade örlogsmännen
från tsartid cn, undermålig apparatur på dc nyare, dåligt sjömanskap, men framförallt officerskårens låga standa rd . Sralins utrensningar 1937-39 hade icke sparat
det hö gre marinb efälet och dc som överlevde te rrorn , var mera politi skt tillförli tliga än sjömilitärt kunniga ledare.
Dc tre ex-tsaristiska slagskeppens bleka krigsinsats är v:ilbckant. Mindre känd a
är däremot dc ryska förkrigstida för handlingarna utomlands för bygga ndet av
stora, oceangående slagskepp. Ett antal ameri kanska företag kontaktades, likas å
Ansaido i Italien , men några definitiva avtal slöts ej. Ansa lel o-p rojektet ledd e
dock 1938 till stapels:ittning av två 60.COO tons bj:iss:rr, i bok en kallade Sovjctskij Sojuz och Sovjetskaja Ukraina. Men kriget kom emellan och d c hann a lc!I·i g
sjösättas.
D c ga mla kry ssa rna i Svarta havet har ägnats ga nska stort utr ymme, vä l
beroende på att dc var mera aktiva ci n dc mod ernare kollegerna . Frå n Ostcrsjön
är paret Kirov och Maksim Gorkij välbekanta. Deras frontin sats bl ev kort och
föga ly sa nde. På det tyska krigets för sta dag förlorade den senare förskeppet
efter minexplosion, släpades till Leningrad och stannade där kriget ut, tillsamnuns med brodern Kirov . Rätt unik är bilelen av den halvfärdiga ex-tys ka Llitzow under bo gse rin g till Leningrad 1940, där den eme ll ertid aldrig färcligstillclcs. Ett exe mpel p å m:rrint sa marbete mellan två länd er med skilda politi ska
id eo logier. Flottiljledaren T asj kcnt, byggd 1937 i Livorno, är ett annat exe mpel
på sa marb ete meJlan en hscistisk och en kommuni st isk stat.
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M ed itali ensk t bi stå nd pro jekte rad
es även jagar na av Ty p V II , v ilk
as se ri e
ti ll ve rknin g för se nad ig å ngsa ttes 193
5. Meni ngen var att stä ll a upp 9-1
O fl or
ril jer
6 enh ete r, fö rd elade p å d e f y ra
fl o rrorn a . T y pen modi fier a d es någo
t
se nare för a tt bättr e lämp a sig för
nord li ga va tten. Dessa känn sp a ka
jaga re, bä
randc gaml a tra diti o nsna mn - a dj
ekt iv på B, G, R, S betec kn a nd e
ege nskap et
för e ko m på a ll a sj öfron tcr. Men
någon strå la nde ka rri ä r gjo rd e d c
inte. l
Oster sjön t. ex. fö ljde d e jagar e,
so m var k var efte r mo t gå nga noa s
å r 1941 d en
övrig a Balti ska flotta n till Lenin
gra d , dir d c låg bl oc kera d e ä nd
a till höste n
1944 . Dc å ld erst igna ex-ts ar isti ska
jagar na d eltog oc kså a kti vt i kri ge
t, so m fo r
ovars a mt f ram med d em. Av Ba ltflor
s sju gamli n ga r öve rl ev d e in ge n d
e nsa mm a .
Vo ly m 2 inn ehå ll er hu v ud sa kli ge n
li sto r över mind re fartyg : ka non b&rar
, min sve pa re, ub :'ltsja garc, p at rullbå ta r,
men ick e moto rtorp edbå tar . Förfa
ttaren
har
spå rat upp p ra k t iskt tage r a ll a enh
eter ö ve r 150 to n oc h ett tu se nta
l mind r e
såcbn a. F rapp era nd e i r, a tt d essa
svagt bes t yckad e sm&b å ta r, t ill sa mm
a ns med
ubåta r o ch mtb, faktis kt bar str id
ens hetta oc h in ga lund a d c sto ra
kr
aftiga
ö ,·_
logs fa rt yge n. Förlu sts iffror na var
m yc ket höga oc h ta nge rar 600. Dera
s fr a m gå ngar v ar myc ket bl ygsa mma . In
ge n mo tstå ndare sänkt es med art ill
eri , meda n
min or utlag da av p atr ullbå ta r bl ev
ensta ka f iend ers ba ncmi n. Sjunk bomb
er för störd e tv3. rys ka ubåta r U 250 oc h U
362. D et va r a ll t.
Ka lend ern pres te ra r inl ednin gsv is
d en sto ra, broki ga sk:na n sovje ti
ska min fartyg , börj a d e med Man i /Ok a (ex
tsa r yac hte n Sjtan da r t). Av sä rskilr
intres
se är
d c 50 numr era d e min sve parn a av
Tra l- kla ssc n, av v ilk a 18 aktiv t
va r med i
Finsk a v ik en såso m ka nonb åta r/cs
korte rarc. D essa typis ka arbet shäst
a r sågs ofta
til l sjöss un der a ll a krigså re n.
En gen uint sovje tr ys k prod uk t var
moto rk a no nb 3.tcn avsed d för ku srfar
vattc n,
inn an hav och fl ode r: en li ren gr und
gåend e, de lv is pa nsra d farko st, bci
rand e 1-2
strid svag nstor n m ed kano n. N ågo
n motsv a ri ghet t ill d essa c. 100 sjö
ta nk s fann s
icke in o m a ndra fl o t to r. De upptr
ä dd e p å iFn ska vi ke n, La d oga, O nega,
P cjpu s,
Asov s ka sjön och o lik a flod er. En
a nn a n fliti gt n yttja d farty gstyp va
r d c 12
hjälp k a no nbå rarn a a v Mos k va- kb
ssc n, f. d. mudd erv erk bes tä lld a 1939
i Ty skland och vc rk s:t mm a pi\ Finsk a vi
ken oc h La do g:t . Kano nb3.t en Kras
noj a Z namj :t
frå n 1895 var det störst a farty g , so
m 1942 vi\ga d e sig ut t ill sjöss frå
n d et inn eslutn a Lenin grad, bl ott för att to
rp ed eras av f in ~ k a mtb i L:tv:tn s:uri
s h:t mn .
E tt exe mpel p å r yssens fö rk ä rl ek för
ga ml a bå tar.
I för ct:tl cr t ill kalen dra r na sigc r
Me iste r, att bildm at:eri a lct ha n mödo
s:: mt
hopsa ml at und er !\ rens lo pp , tyvi rr
ä r av betyd li gt sci mr c kb ss i n dc
ryska 16 11 sk r ifte rn a . D c svå råt koml i g:: bilde
rna var till stö rre d elen av use l
k va li tet och
ofta klum pigt retus chera de . Förfa
rrare n iir :ttt grat uler:t t ill dc fotog
r:tfier oc h
ski sse r ha n pre sen te rar. Fl e ra av
d em ir my cke t bra oc h komp cn se
ra1· t ill fullo
dc d å liga.

a

Sov jetr ysk a jag are av Typ VII (öv
re bild en)
och mo difi era d Typ VII - U.

Dc bägge vo lym ern :t ci r sä ke rli ge n t ill stor
nytta för d c for skare oc h shipl ovc
rs
i väst, v ilk a äge r blott vag:t förc
s t :il lnin ~;:tr om Sovje tu ni o nens
fl otta unel er det
Andr a viirld sk riget. Man emot se r med
intresse vo lyme r na 3 oc h 4, sä rskilt
d å den
förra .
P. A . D.
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Tillverkar

Isbr ytar en Njor ds
elut rust ning är proj ekte rad och
tillverkad av Strö mbe rg

l Njo rd har till ä mpats det av Strömberg utvecklade helt elektroniska reglersystem et både i huvud - och hjälpmask i neriet samt i boqserspelets m'askineri. Nedanstå ende förteckning ge r en uppfattning om leveransens om -

fattning.

Leveransen omfattar bl. a.

a
a
a

2 st propellermo torer i fören
3400 kW
2 st propellermo torer i aktern
2200 kW
4 st huvudgener atorer
2400 kW
4 st hjälpkraftge ne r atorer
a 455 kVA
l st hamngenera tar
235 kVA
l st likströmsmo tor för bogserspel jämte elektronisk reglering och monöverpul pet
1 svenge

ca 100 st kartslutn'a motorer

8 !'.t transformat orer

El ektronisk reglerutrustn ing för propellerma sk ineri och hiälpgenera torer .
Alla kontrollta v lor , fördelning sc en traler och
övervakning spulpeten i kontrollrumm et.
Strömberg utförde även det krävande inslal lationsorbet et.
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