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Varför erfordras kvalitetsdefinierad materiel 

och hur kan den åstadkommas? 
Några synpunkter på anskaffning av krigsmateriel 

Inträdesanförande i KöS av ledamoten JAN af PETERSEN S 

Modern materiel för många skiftande ändamål går mot en all t 
större komplicering för att kunna bli i stånd att gö ra all tmer full 
ändade konster. Det är en regel, som gäll er såväl i hemm et med sina 
hushållsmaskiner, banelspelare och TV-apparater som på arbetsp lat
serna med sina datamaskiner, förbinde lsemedel och alla övriga ma
skiner i automationens t jänst. 

Hand i hand med denna utveckling uppträder krav på utbytbarhet 
av deta lj er och grupper hos materielen, med andra ord att elen ena 
biten skall vara elen andra lik. 

I anslutning härtill uppstår även krav på en minskning av sorti·· 
mentet genom standardisering på så sätt att detaljer, komponenter 
och verktyg skall kunna användas på ett flertal materieltyper för 
att mängelen av materiel ej skall växa oss över huvudet. 

Krigs(vapen)materielen företer ingen avvikelse mot ovan skisse
rade utveckling. Om elen förefinnes pekar el en nog mot en ytter! i
gare accentuering av kompliceringstendensen med ökade krav på ut
bytbarhet och standardisering. En låg funktionssäkerhet hos de en
ski lda detalj erna (komponenterna) är en av de faktorer, som mest 
bromsar "kompliceringsprocessen", vilket framgår av det följande. 

En apparat, som består a v en komponent, ha r en funktionssanno
likh et, som ~i r lika med komponentens (p, ) . I och med att man plockar 
in ytterligare en komponent med funktionssannolikheten p

2
, blir elen 

erhållna apparatens funktionssannolikh et lika med p
1 

multiplicerad 
med P~ · Den totala funktionssanno likheten hos en apparat blir med 
andra -ord lika med proclukten av de ingående vitala kompanternas 
funktionssannolikh et: Ptot =p, Xp~Xp3 --- X Pn· Varje vital 
komponent sänker sålunda el en totala funktionssannolikheten med 
en faktor, som är lika med dess egen funktionssanno likhet Ett i och 
för sig obetydligt relä med en funktionssannolikhet av 0,5 placerat i 
en komponent hos ett vapensystem sänker således det tota la vapen-
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systemets funktionssannolikhet till hälften. Förhåll andet åskådliggö
res av graf iken i fig l. 

På x-axeln är inlagt genomsnittet av de enskilda komponenternas 
funktionssäkerhet och på y-axeln kan man avläsa apparatens totala 
funktionssäkerh eL I koordinatsystemet är inlagt kurvor, som visa 
elen totala funkt ionssäkerhet, som en apparat erh åller vid olika ge
nomsnittsvärden på funktionssäkerhet hos vitala komponenter uneler 
föruts~ittning att apparaten innehåller de vid respektive kurva no
terade antalet vita la komponenter (1, 50, 300). Grafiken visar att en 
apparat (t ex robot ), som har 50 funkt ionsviktiga komponenter med 
varelera 99 % funktionssäkerhet, erh åller en total funkt ionssäkerhet 
på 62 0/ 0, el v s 62 av 100 robotar startar och går i avseeld bana. In
nehåller apparaten 300 komponenter erhålles en total funktionssäker
het av 8 0/ 0, el v s 8 ·av 100 robotar fungerar. Om funktionssäker
heten hos ingående komponenter i stället för 99 är 98 °/o går det 
normalt ej att starta apparaten, ingen robot kommer att gå in i sin 
planerade bana. Om funkt ionssäkerheten hos komponentern a ökas 
till 99,75 0/ 0 l'ommer elen totala funktionssäkerh eten att ökas till 
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40 °/o. Man behöver med andra ord bara anskaffa en .femtedel så 
många robotar för att erhålla samma effekt som då funktionssäker
heten var 99. Fördelarna öka också indirekt genom mindre förråds 
behov, färre enheter stridande förband, mindre risk för att utskjut
ningsramperna skall blockeras av för ti ll fället oanvändbara robotar 
m m. Strävan måste givetvis vara att nå en optimal funktionssäker
het. Problemets betydelse framträder måhända ännu skarpare om 
man påminnes om att ett modernt robotsystem kan innehålla vital a 
detalj er eller punkter, som kan räknas i hundratu sental. 

(i medeltci) _,,_ 

Fig 2. 

Om olika funktionssäkerhet förefinnes hos de skilda komponen
terna kan förhållandet åskådliggöras genom en schematisk bild av 
en tornkonstruktion enligt fig 2. 

Av figurens kurva I framgår hur elen totala funktionssäkerheten 
sjunker allteftersom skottet kommer närmare mynningen. I kurva 
II har funktionssäkerheten omvandlats till det antal skott, som i me
deltal passera respektive grupp (A- E) innan haveri inträffar. I 
n:edel~a l komm.er ett skott på 400 att haverera om varje grupps funk
tionssakerhet ar 99,95. Om en av dessa gruppers (D) funktionssä -
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kerhet sänkes t i Il 98,00 kommer i stället ett skott på 45 i medeltal att 

haverera. 
I det ovanstående exemplet har en komponent (tornet-skottet) i 

ett vapensystem diskuterats. Hela systemet består emellertid av ett 
flertal vitala komponenter, vars funktionssannolikheter skall multi
pliceras med varandra innan systemets slutliga funktionssäkerhet er
hålles. Detta har exemplifierats i f ig 3. 

.'.VAP'ENSYSTEMET. 

l<edj an är 
svagare 
än s in 
svagaste 
länk . 

Fig 3. 

FUNKTIONSSAKERHET 

l Ex I l Ex II l Ex III 

A. Span ing och målangiv n in g ••• •• • ••• •• •••• o 90 99 99 
B. E ldledning . ..... . ........... . . . .. . ..... . 90 99 99 
c. P jäs •• •• •••• • •••• • •••• o •• • •• •• •••••• • • 95 99 99 
D. Ammunition .... . . .. . . ....... . .. . . ' .. . . . 60 60 95 

Total säkerhet för att ett givet skott skall av-
skjutas och fungera, under f ör u tsä ttn in g att 
spridning och fel i eld ledning ar noll . 46 °/o 58 Ofo 92 Ofol 
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Vär:dena i ovanstående tabell har endast valts för att exempli fiera 
ett prmcrpresonemang. 

J ex I har relativt låga funktionssäkerheter valts fö r a lla kompo

nenterna, vrlket resulterat i en låg tota l säkerhet fö r systemets funk 

tron. I _ex II har· funkt ion ssäkerheten hos A- C höj ts väsentligt . 

v1lk:et v1sse rlr gen medfört att sannolikh eten för att skottet skall av

lossas ökat avseviirt, men systemets totala effekt blir ändå relat ivt 

låg på grund av ammuni tionens låga funktionssäkerhet Först o·enon r 
att höj a ammunitionens funktionssäkerhet kan en o·odtao b:r ef-
fekt er hå li as ur systemet en ligt ex III. b b 

Avsikten med ovanstående resonemang lur varit att framh ålla vil 
ken stor betydelse varje vital del (deta lj ) har, oberoende av dess 
slorlek ell er kostnad . på hela vapensystemets anv iinclb3rlw t. 

Det kan ibland vara bmpligt att dubb lera en viss komponent, som 
l:ar en r: lativt låg funkt ionssiikerh et i ett system om möjlighet här

tdl fore lrgger. Om funkt ionssäkerheten för komponenten är 90 så 

J:öjs ~1ärigenom_säkerh eten ti ll 99 unel er förutsättning att omkopp-
1 mgssakerheten a r l 00-procent rg . 

A lla, som varit verksamma i praktisk tjänst, har antagligen ställts 

inför situati onen att materie len (rad ion, radarn , arti ll eripj äsen, eld

ledningsutrustningen m m ) ej fungerat då den som bäst behövts. 

V id sådana tillfällen hjälper sådana yttranden som, att elen funge

rade i förmiddags eller att varvet lämnade av den som klar igå r, 

föga. De lämnade förklaringa rna äro nog riktiga. Men som faktu m 

kvars tår dock att materielen ej fungerade när elen sku lle. Skälet har 

nog ofta varit att söka i en olämplig konstrukt ion eller i en icke 

genomtänkt tillverkningskontrol l. Först har man konstruerat. tillver

kat, monterat och kontrollerat proclukten och först därefter . konsta 

terat dess funktionssäkerhet. Ordningsfö ljelen måste vara el en mot

salta om man ska ll uppnå goda praktiska resultat. Först måste man 

bestämma vilken fun ktionssäkerh et, som måste uppnås och med led

ning l1 ärav upphigges konstruktion, tillverkning . montering och kon

troll. Om f ramtagningen av materielen verkstä ll es på det siittet finns 

förutsä ttningar för a tt man skall kunna veta materielens kvalitet när 

elen lämnar leverantören. K onstruktionens, t illverkningens och 1~1on
teringsarbetets inverkan på kvaliteten erfordrar måhända ino·a när 

mare förklaringar. Kontroll ens inverkan däremot kan för;ycl ligas 

med ett exempel. Antag a tt tornet i fig 2 fö religger tillv erkat i alla 
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sina detaljer. Genom kontrollavdelningens förso rg har a lla detalj er 
kont rollerats och befunnits riktiga och ligga inom föreskrivna tole

ranser. N är to rnet monterats i enlighet med ritningar och tages i 
bruk visa r det sig att en låg fun ktionss~ikerhet erh ålles, el v s ett 

otillfr-edsställand e resultat. Vid hopmontering av detaljerna, som i 
och för sig är ritningsenl iga, till grupper, visar det sig att detal

jernas sammansatta tol eranser blir sådana att slitmånerna i vissa fall 

bli obe tydliga. Det medför att än el en ena gruppen än el en andra 
fa ll er ur a lltefte rsom slitm ånen "äts upp". Haverierna åtgärdas till

fä lligt, men kan inte justeras noggrannare än att ett nytt haveri 

inträffa r inom en framt id, som icke närm are kan defin ieras . 
Genom att utsätta grupperna allteftersom de hopmonteras för en 

rigorös gruppkontroll varvid en viss minimislitmån injusteras, kan 
en hög funktionss;ikerh et erhåll as samtidigt för all a grup perna och 

rlärmecl för hela tornet . Denna funktionssäkerhet gäller uneler en viss 

maximitid. När slitmånen avnö tts på någon grupp, om möjligt redan 
innan bör en OTU[)pju stering· utföras med tornet ell er v issa av dess 

' b . ~ 

grupper, varefter man ånyo kan räkna med samma höga funktions -

säkerh et under ytterliga re elt tidsinterva ll. 
Kom pliceringsutvecklingen i och för sig ställer genom elen ökning 

i materielmängcl en, som blir en fö ljd av densamm a, ökade krav på 

elen personal, som skall anskaffa materielen. Den fö rsta och enklaste 

lösningen för att möta dessa krav kan synas vara en personalökning. 

P å kundsiclan inom elen statl iga anskaffningssektorn kan emellert id 

en sådan lösning knappast bli genomförbar i någon större utsträck

ning. E n praktiskt genomförbar lösning synes däremot vara att kon

centrera de befintliga personalresurserna mot väsentliga punkter i 

anskaffningsprocessen och i övrigt i största möjliga utsträckning ut

nytt ja civila konsul terande firmor, konstruktionsbyråer och industri

er ä vensom i möjlig utsträckn ing andra statliga organ. En sådan 

lösning har i praktiken i stor utsträckning utnyttjats . 
De ovan nämnda väsentliga punkterna i anskaffningsprocessen, 

som vi sat sig vara av speciell betydelse nä r det gäll t att åstadkomma 

kval itetsdefini erad materi el, har därvid vi sa t sig vara: En effel?ti·v 

sys te'/'// f'lan ering, väl genom tänht telmisht underlag, val av lämpliga 

leverantörer, god plan ering av lw11trollver!?samh cten och tillvarata

gande av erfarenh eter från dm fra mtagna materielen. I det fö lj ande 

skall dessa något närmare beröras . 
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S 'ystemplanering 

Planeringen av vapensystemen ~i r av grundläggande betydelse fö r 
materielanska ffningen. Som resultat av t ex strategiska, taktiska, 
tekniska, ekonomiska och eventuellt politiska överväganden kan ett 
vapensystem framväxa. Det är därvid för elen vidare projekteringen 
och anskaffningen angeläget att systemets önskade effekt klargöres 
så att kraven på prestanda och total funktionssäkerhet hos detsam
ma kan definieras. 

Miecl utgångspunkt härifrån kan i sin tur prestanda- och funktions 
säkerhetsfordringarna på de i systemet ingående komponenterna an
ges. Detta utlöser i sin tur vissa krav på dessa komponenters under
grupper o s v. Det är således av fundamental betydelse att konstruk
tören får funktionssäkerhetsfordringarna sig förelagda. Med ut
gångspunkt härifrån skall han planera sin konstruktion och fördela 
fu nktionssäkerheten på de i konstruktionen ingående grupperna o s v . 

I den vidare projekteringen kommer det sedan att visa sig om de 
uppställda fordringarna på de olika komponenterna bör justeras åt 
endera hållet. Detta kan i sin tur medföra krav på ändrade ford
ringar på andra komponenter för att el en från början uppställda 
totala effekten hos systemet skall kunna innehållas. I själva verket 
kommer hela systemet att utvecklas genom någon form av tatone
r ingsförfarancle, så dirigerat att den bästa möjliga lösningen erhålles 
son~ slutprodukt. 

I detta tatoneringsförfarancle kan ekonomin spela en viktig roll. 
Om en komponents funktionssäkerhet ej kan uppnås utan en rela
tivt hög extra kostnad så bör man unelersöka om icke motsvarande 
effekt på elen totala funktionssäkerheten kan erhållas genom höj 
ning av kraven på en annan komponent till lägre kostnad. 

Det ~ir givetvis av största betydelse att funktionssäkerhetskraven 
definieras så att erforderlig säkerhet erhålles för att alla kompo
nenter kan hållas intakta samtidigt inom vissa tidsintervaller. För 
att detta skall kunna ske fordras en noggrann analys av hur fu nk
tionskraven skall anges, t ex genom ren drifttid, genom ett visst 
antal funktionsförlopp eller kombinationer av dessa o s v. Om möj
ligt skall även kontidensgränser för drifttid och funktionsförlopp 
m m ang1vas. 

Efter det att driftticlen eller funktionsförloppen förbrukats bör 
materielen i allmänhet kunna genomgå översyn, varefter funktions-

SKALL NÄSTA KRIGS 
UTGÅNG HÄNGA PÅ EN 

Fig 4. 
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kraven ånyo skall kunna uppfyllas uneler ett nytt inter:all. 
Genom att från början planera ett . vapensystem enhgt ov_an_ och 

genom att systematiskt uppfölja framtagningen ~v cl ~t.samma mnktas 
anskaffnino-sverksamheten mot att uppnå ett v1sst tor systemet ge
mensamt n~ål och förutsättningar finnas då för att de, som äro en
gagerade d~ir kommer att genomsyras av ett önskvärt "effekttänkan-
de". . .. 

Materielen får icke slå ut sig själv genom för låg funkt!Onssaker-
het. Är det någon, som skall göra det så är det fienden. Konstruk
tionerna måste med andra ord vara sådana att man normalt ska 11 
kunna räkna med att materielen fu ngerar. Det kommer antagligen 
ändå alltid att finnas faktorer, vilka man inte kan komma ifrån, som 
komma att begränsa systemens effektivitet, t ex mät- och beräknings-
noggrannheter, ammunitionsspridningar m m. .. .. .. 

Det fordras kvalificerad och vid större vapensystem harfor sar
skilt avsedd, för ändamålet lämpad, personal för att centralt sam
manhålla denna planläggning, om det erforderliga resultatet skall 
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uppnås och icke utmynna i en slumpens kompromiss. 
Med hänsyn till det avgörande in flytande arbetet h ii rm ecl ha r på 

anskaffningsverksamh etens rätta inriktn ing är det av stö rsta betl'
delse att full fö rståelse erhåll es för de personalbehov. som uppstå 
i dessa sammanhang. 

T eknis/w underlag 

N~ir man avser anskaffa en bil går det i regel ej så t ill att man 
beställ er "en bil" utan man specif icerar genom att ange märke. mo
de ll , fä rg. motor, höger- eller vänste rstyrn ing m m. Härigenom ha r 
man i allmänhet på erforderli gt sätt specif i cerat sina önskemål och 
erhåll er num era en beprövad konstruktion , vars prestanda och fu nk 
tianssäkerhet är ganska v~i l kända . P å i princip samma enkl a sätt 
kan man anskaffa krigsmateri el uneler för utsättning att man kan 
återfinn a elen i allmänna marknaden och att el en därvid besitter er
forderliga prestanda. För större delen av krigsmaterielen måste dock 
nedläggas och nedlägges också ett avsevärt arbete på att specificera 
elen materiel, som a v ses anskaffas. :::---Jågra i och fö r sig t ill synes 
enkla synpunkter, som f ramkommit uneler detta arbete. kan vara aY 
v~ir cle att fram föra i detta sammanhang. J u ut fö riigare materielen 
specificerats desto större för utsättningar finns det fö r att leveran
tören skall .kunna veta vad bestä llaren vill ha. 

I det tekniska underlaget skall materielen specif iceras så koncist 
och tydligt som möjligt . Allmänna fraser som "marinutförande" böra 
enelast användas om man härv id åsyftar någon speciell norm, prov
ningsmetod e el. 

Det iir väsentligt att a ll a speciella fo rdringar och krav utöver dem , 
som inrymm es i normal branschstandard fö r materielen ifråga, anges 
i det tekniska under laget. No rmalt kan man nämligen icke räkna med 
att leverantö ren vidtager några extra mått och steg hä rutöver för 
att förb~ittra konstruktionen om det ej f ramgår av bestä llningsun
cledaget. Som tidigare fram hålli ts kan inte nog understrykas bety
delsen av att all a möjlighete r att utnyttja standa rdi serade och typ
provade komponenter i konst ruktionerna tillvaratagas. 

Det bör särskilt anges i det tekniska unele rlaget att avsteg hä ri från 
icke får ske utan siirskilt medgivande från bestä llaren från fa ll ti ll 

Of( ! DEN 

FUNGERAR 

Fig 5. 

jAG KLARADE MIG MEN 
KONSTUKTÖREN GLÖMDE 

CHOCKRISKEN! 

lll 

... 

fal l. Tyv~irr är avsteg i vissa fall nödvändiga för att icke utveck
lingen skall hämmas. I sådana fall måste i var j e fall en fullödig 
typprovn ing utföras och redovisas. o . . .. 

För all funktionsviktig materiel måste krav pa t unktt on ssak~r
het lämnas. V id uppgö rande av tekn iskt underlag borde all maten el 
med hän syn hä rti ll indelas i två klasse r . varav el en ena, k lass l, 
skulle avs-e sådan materiel, som har ett funktionsavgörande infly
tande på vapensystemen och elen andra, klass 2~- skulle avse Övrig 
materi el. Åtg~ircler böra va ra vidtagna så att utlaggnmgo av bes lall 
ning på materiel av klass l fö rhindras utan att krave~1 ~a funkt !Ons
säkerhet noggrant övervägts och def inierats på ett tllltredsstall ande 
sätt. 

Det ä r en brist i beställningsunderlaget då dessa krav sakna_s eller 
~iro otillfredsstäl lande definierade. Skälen till att dylika brt ster i 

många fall uppstå äro givetvi s flera . . .. 
f .. · l f l a r ett av dem. Svå-S vårigheten i och or s1g att c e m t era ;: raven 
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ICKE TYPPROVADE KOMPONENT E R 

Höga 
reservdels
kostnader 

Fig 6. 

Dyrbar kontroll 

righeten att kontrollera dem är ett annat. Skall man t ex behöva 
slita ut en hel eldleclningsut,rustning för att få en upp fattning om 
funktionssäkerheten om endast ett par stycken dylika avses anskaf
fas? Ä ven om så sker erhålles icke ett statistiskt ti llräckligt under
lag för en praktiskt användbar bedömning av funktionssäkerheten 
ens för det milj öfall som användes vid provningen. Det finns emel
lertid sannolikt vägar, via vilka man kan uppnå målet. För att de 
skall upptäckas och mera allmänt tagas i bruk erfordras att några 
speciella målsmän hos beställaren finnas, som samordnar och hel
hjärtat engagerar sig i problemställningarna. 

Det bör speciell t observeras, att funktionssäkerhetskraven ej, som 
ofta är fallet , får förväxlas med eventuella garantiklausuler. Inne
hå llandet av kraven bör dokumenteras på lämpligt sätt i samband 
med leveransen av materielen. Det kan icke vara tillfredsställande att 
avvakta garantiticlen för att avgöra om kraven uppfyllts eller ej . 
Det är icke säkert att materielen uneler garantiticlen tages i bruk i elen 
omfattn ing och på så sätt att svar erhålles på om funktionskraven 
innehållits . Genom en reklamation inom garantiticlen äro vidare de 
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STANDARD\SERADE- TYPPROVADE KOMPONENTER 

Billig kontroll 

Lägre reservdelskostnad 

Fig 7. 

praktiska möj ligheterna att få samtlig materi el ändrad geno~n leve
rantörens försoro· och på hans bekostnad oftast mycket sma. Slut
ligen måste fr:mhåll as att .~at:rie~en moåste . fun!era 0~11 "den '\'er kl i u en skall tagas i bruk for sttt andamaL V t d saclana ttllfalle~ är br~karen inte betjänt av att kunna hänvisa till eventuella garantt-
bestämmelser. . . . . o . Sedan lång tid har vid beställning av ~11 ate.nel 1 _rrmc:p tva oh.ka fo nner av materielspecificering framvux tt, vtlka vtsat stg vara an-
clamålsenliua och som något skall beröras i det fö ljande. .. 

Vid bes;ällnin cr av materiel, som icke är konstruerad, fram~taller 
Elmpligen beställaren sina önskemå l ~ en s~e~if'ilwtion och vtd be
ställning av färdigkonstruerad matenel deftmeras denna en tel?-
nisl? bestämmelse. s j 1ccifi!wtioncn utgör en kontraktsha:1dl ing, efter vi lken. leve:·.a~1-
tören utarbetar sin konstruktion. Den mn ehåller erforclerltga fore 
skrifter 0111 principiell uppbyggnad av materielen ävensom ~resta:1-
dakrav, noggrannhetskrav på in- och utgående data ~amt ~a fu~11<
tionssäkerhet. Därest det under konstruktionsarbetet v tsar SJg ertor-
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clerligt ell er Önskvzirt att ändra specifikationen bör underhandlin o·ar 
härom upptagas mellan parterna så att arbetet ständigt bedrives ef~er 
en aktuell specifikation. I specifikati onen bör alla beställarens krav 
uppstä llas för att de skola bliva tillgodosedda. Det är emellertid ock
s2. betydelsefullt att han icke konstruerar krav bara för att något 
skall vara föreskrivet. I så fa ll kan konstruktö ren bliva bunden på 
ett icke Önskvärt sätt, vilket kan medföra en utvecklingshämmad 
konstruktion. 

För att beställaren icke skall överraskas av icke önskvärda kon
struldianslösningar i den Lireliga konstruktionen kan han i kontrak
tet föreskriva , att leverantören skall hålla honom kontinuerliot un
derrättad om konstruktionsarbetets fortskridande , t ex i fo rm ~v ge
nomgångar med vissa tidsintervall eller liknande. Det ä r speciell t be
t~cle l sefullt att beställaren vid dessa genomgångar icke tager ställ 
nmg ull urpkommande problem på så sätt att han fråntager leve
rantören konstruhtionsansvaret. Sådana ställningstaganden kan bli 
ödesdigra för beställaren om materi elen inte visar sig fungera på 
avsett sätt och skälet bärtill kan återföras till ifrågavarande ställ 
ningstagande . Exempel på innehåll och uppställning av en specifika
tion f ramgår av nedanstående formulär. 

S f>ecifilwtion över ............ .. . . . .. . . .. . ... . . . ... .. ... . 
(ex på uppställning) 

Riktlinj er fö r uppställning av specif ikationer 

l. BESKRIVNING 

Här lämnas en a llmän beskrivn ing av elen planerade produkten 
med an?·ivancl e. av beteckningar och benämningar, som ej framgå 
av rubnken. V1d behov meddelas användningsområde, funktionssätt 
och liknande uppgifter t ill ledning för konstruktören. 

2. FORDRI NGAR 

2.1. Tekniska data 

Här angives in- och utgående värden (mots v) (dala, prestanda) 
samt matenelens placenng och eventuell t dess inordning i större sy
stem. Vidare hänvi sas till eventulla principritningar, efter vilka ma
terielen skall konstrueras. 
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z.z. Konstrnl~ tionsauvisningar 
2.2.1. Föresin-ifter för material, som skall användas i konstruktio
nen (materialval ). Om speciell material erfordras angives detta. I 
övrigt bör angivas att lämpligt normerat material skall komma till 
användning. 

2.2.2 . .Anvisningar för uppbyggnad 
H~ir upptages uppbyggnadsprinciper. hopfogningsmetoder (svets

ning, lödning o s v), bearbetnings- och behandlingsmetoder, som kun-
den önskar reglera. 

2.2.3. NI atericlens inverkan på omgivningen 
Föreskrifter beträffande vä rmeavgivning. venti lation, buller, v ib

rat ion, isolering. 

2.2.4. / lnvisning för ytbehandling 

2.2.5. Principer för smöjning 
Anvisningar för smöj systemets uppbyggnad jämte angivande av 

normerade smörjm edel. 
2.2.6. Föreshrifter för och anvisningar på val nv lwmpon.enter och 
k on struk tians e len L en t. 

2.2.7. Miljöföreskrifter (betingelser ) 
Här anges vilka miljökrav, som ställas på materielen såväl då ma

terielen är i drift som då den inte är det. Exempel på krav, som 
kan uppställas: chock-, skak- och vibrationssäkerhet, temperatur, 
fuktighet, täthet (damm), mögel, saltdimma, ljuskänslighet, regn. 

2.2.8. Krav på funktionssäkerhet. 
Här anges fordringar på funktionssäkerhet, t ex som en funktion 

av drift- och lagringstider samt kombinationer härav uneler olika 
mi lj öbetingelser. 

2.2.9. Elehtrislw bestämm elser och motsvarande 
Här hänvisas till elektriska normer och föreskrifter, efter vilka 

materielen skall konstrueras. 

2.2.10. Underhållsplanering 
Här anges bur materielen skall konstrueras med hänsyn till un

derhåll och service (inkl utbytbarhetsföreskrifter, felsökningsmöj
ligheter, reservdelsbehov m m ). 
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2.2.11. S pecie//a föreshij'tc1· 
Under denna punkt upptages t ex föreskrifter om märkning, em 

ba llage (så väl för ti ll fä llig som normal förvaring). 

3. TILLVERKNING 
Här upptages fö rutom vissa rena tillverkningsföreskrifter även 

bl a föreskrifter fö r uppgörande av a) Förslag t ill T eknisk bestäm
melse, b) Beskrivn ingar, Materielvårdsföreskrifter o d. 

4. KONTROLL 
4.1. Sälj a rens kontroll 
4.2. Provningsintyg 
4.3 . Köparens kontroll 
4.4. Provningsföreskrifter. 

Den tehnislw bestämmelsen bör innehålla detalj erade föreskrifte r 
för elen materiel , som skall t i Il verkas, t ex Beskrivning av materielen, 
T ekniska data i form av noggrannhetskrav på in- och utgående data, 
ritninasunderlag, norm er, metodbeskrivningar etc. Speciella fordring
ar i t'orm av ytbeskaffenhet, montering, funktion, funktionssäkerhet 
etc., Föreskrifter för tillverkning och kontroll m m. 

I såväl specif ikationen som i tekniska bestämmelsen bör särskilt 
iakttao·as, att föreskrifter om möjligt intagas, som anger att mate
rielen b skall konstrueras så att översyn och underhåll underlättas 
ävensom att materielen, då elen varit i drift i enlighet med i funk
tionsfordringarna upptagna villkor, skall kunna genomgå översyn 
en ligt särskilt schema och därefter ånyo uppfylla funktionsfordring
arna uneler ett nytt intervall. 

För att få en i möjligaste mån enhetlig uppställning av de tekniska 
bestämmelserna skall dessa upprättas efter en av FSD u tarbetad 
mall , som för närvarande hå ller på att överarbetas. 

N är materiel framtagits , t ex i form av en prototyp med en spe
cifikation som underlag, överarbetas specifikationen så att en såvitt 
möjligt komplett teknisk bestämmelse är utarbetad då materielen 
slutgiltigt beshilles. 

Ett i möjlig mån komplett tekniskt underlag är av stö rsta bety
delse för att anbudsgivare skall kunna beräkna sina offerter på så 
likartade grunder som möjligt. Härigenom unelerlättas också bedöm
ningen a v inkomna anbud väsentligt. 
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Fördelen med den tekniska bestämmelsen framträder inte minst 
då upprepad anskaffn ing äger rum. Vid sådana tillfällen b:h~ver 
nan endast plocka fram elen tekniska bestämmelsen, vederborltgen 1
·usteracl med hänsyn till de senaste erfarenh eterna från elen tidigare 
levererade materielen och bifoga den ti ll anbudsförfrågan eller be-
ställ ning. . 

Iordningstä lles och vidmakthålles det tekniska underlaget enligt 
ovan angivna principer med önskvärd omsorg finns förutsättningar 
för att materielen skall kunna levereras utan att några friktioner 
behöver uppstå mellan kund och leverantör. Brister härvid lag med
för ofta för kunden obehagliga fö ljder ifråga om kvalitet, pris och 
leveranstid. 

Val av leverantör 

Lika viktigt som upprättandet av fullödiga specifikationer och tek
niska bestämmelser är valet av rätt leverantör. Genom att utnyttja 
en lämplig leverantör f inns vissa förutsättningar för att beställaren 
skall erhålla en godtagbar produkt, även om det tekniska unelerlaget 
ej är kompl ett, genom att en sådan har förmåga och v ilja att tolka 
unelerlaget på rätt sätt. Från en olämplig leverantör kan man befara 
att få fram lagt olämplig materiel för leverans, utan att det kan avslö
jas av beställa ren i sambandmed leveranskontrollen, även om det tek
niska underlaget är i möjlig utsträckning fu llständigt. 

Vad är det då som skapar den lämplige leverantören? Givetvis 
måste han ti llh öra rätt bransch och ha elen erforderliga kapac iteten. 
Han måste clänttöver ha ett kvalitetsmedvetande, som tager sig ut
tryck i en vi lj a och förmåga att leverera materiel med önskad kva
litet. Förefinnes detta kvalitetsmedvetande bör f irman kunna ifråga
komma som leverantör av ifrågavarande materiel och först då bör 
sådana frågor som pris och leveranstid få spela en avgörande roll i 
konkurrens med andra lämpliga presumtiva leverantörer. 

Genom exemplet i omstående figur shilles problemet val av le
verantör på sin spets. I verk ligheten varierar betydelsen av elen 
materiel, som anskaffas, högst avsevärt. Principen i resonemanget 
gäller dock i stort sett för all materiel: 

l. Man önskar kunna lita på leverantören. 
Z. Man vill veta efter vilka principer produktion och kontroll 

arbeta. 

9 
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Vad är väsentligt vid 
köp av en viktig detalj ? 

( ' \- ~ CD KUNNA LITA PÅ LEVERAN ~ 
~,~ DU SKALL : 

(- \U. -"' TÖREN c( )0 KÄNN A TI LL KONSTRUK -

TION. PRODUKTION 

KO NT RO LL 

@ MED LEDN ING AV DETTA 

Fig 8. 

AVVÄGA DI N EGEN 

KONTR OLLI NSATS . 

3. Man vill med ledning av l och 2 avv~iga sin egen kontrollinsats. 
Det nyss nämnda kvalitetsmedvetandet avspeglar sig ofta i firmans 

organisation. Det är därför ganska uppenbart att beställaren är i hög 
grad intresserad av under vilka förhållanden som dess materiel 
f ramtages. 

Innan beställning på betydelsefull materiel utlägges hos en icke 
t idigare anlitad firma bör därför beställaren gå igenom den pre
sumtive leverantörens organisation och resurser med speciell vikt 
lagd vid dess kvalitetsövervakning. Beställaren måste givetvis kon
trollera att den eventuelle leverantören har möjlighet att tlppfylla 
de krav, som är uppställda på materielen . 

Om beställningen utlägges hos en inkompetent leverantör utsätter 
sig beställaren för åtskilliga risker och olägenheter, t ex i form av 
leveransförseningar, extra kostnader på grund av onormal kontroll-
insats, snedvridning av sin egen verksamhet genom onormal personal
insats hos den olämplige leverantören. Den största olägenheten är 
dock att bestä llaren icke helt vet vilken kvalitet han erhåll er på de 
produkter, som emottags även om han gör en onormal stor kontroll
insats. Speciellt vid komplicerad materiel finns det mgen praktislc 

FEL FIRMA SNEDVRIDER 

ARBETS BELASTN INGE N 

TILL LEVERAN TÖR 

A 
Fig 9. 

T l LL LEVER ANTÖR 

B 
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möjlighet för beställaren sj älv att kontrollera materielen så att önsk
värd garanti erhålles för att materielen är av föreskriven kvalitet. 
En genomgång av de eventuella leverantörernas resurser enligt ovan 
synes även vara ett rättvisekrav ur leverantörernas synpunkt. 

Det är klart att elen genomgång, som bör ske av en presumtiv 
leverantör för att bedöma dess lämplighet är en grannlaga uppgift. 
Det är nog så att ingen kan säga hur den perfekta orga
nisationen skall se ut i detal j . Det är alltför många faktorer, som 
inverka för att man skall kunna få en generell lösning härpå, t ex 
bransch, lokaler, transporter, maskinutrustning, personal osv osv. 
Genom att göra genomgången systematisk kan man dock få en god 
uppskattning av om de använda principlösningarna, speciellt ifråga 
om kvalitetsövervakningen, äro sådana att de lämpa sig ur bestäl
larens synpunkt för elen eller de produkter, som äro aktuella. Upp -
ståi· några tveksamheter härvidlag och det rör sig om smärre önsk
värda justeringar kan överenskommelse om till rättaläggande härav 
ske innan bestä ll ning utlägges. 
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D en eventuelle beställaren bör dock icke påtaga sig ansvaret fö r 
firmans organisation genom att ange riktlinjer för densamma. 

Av formulär på sid 133 framgår ett exempel på de punkter, som 
kan bliva aktuella vid en genomgång av en presumtiv leverantör. I det 
fö lj ande skall icke lämnas någon redogörelse för hur en genomgång 
bör organiseras eller hur slutsatser av en sådan genomgång bör dra
gas. Dock skall vissa kommentarer lämnas i anslutning till vissa av de 
i formuläret noterade punkterna. 

Uppgifter om firmans nuvarande och tidigare tillverkning kan 
lämna värdefulla upplysningar om dess lämplighet för aktuell an
skaffning. Som exempel kan nämnas att en alltför stor bredd på 
tillverkningen från finmekanik till grovmekanik i samma verkstad 
kan verka uppluckrande för noggrannhetskänslan hos de anställda, 
vi lket kan göra dem mera lämpade för den senare tillverkningen än 
elen förra. 

Upplysningar om vilka andra kunder , som utnyttja firman , kan 
vara värdefulla "visitkort". Det är inte utan skäl som många företag 
gör reklam i annonser med sina kunder. Mellan de militära föl.·valt 
ningarna finns givetvis goda möjligheter att utbyta kunclerfaren
heter. 

Företagets ledningsorganisation, åskådliggjord i ett blockschema, 
avslöjar mycket om dess förmåga att leverera materiel. Det finns 
exempel på att elylika blockschemor ej kunnat upprättas , dels på 
grund av befälslinjernas oklarhet i och för sig, dels på grund av 
en a lltför utvecklad funktionell uppdelning av ansvarsområdena. E tt 
sådant förhållande kan få en upplösande verkan på ansvarskänslan 
hos de enskilda individerna, vilket i sista hand går ut över leverans
tid och kvalitet. Vid studium av blockschemat är kontrollens ställning 
av stort intresse för beställaren. I princip är det önskvärt att kon
trollavdelningen har en självständig ställning gentemot produktions
avdelningarna för att man skall erhålla en garanti för att de av 
kontrollavdelningen upptäckta felen ej skall bli nedtystade. Avsteg 
från denna princip kan dock i vissa fall vara motiverade. Vid 
mindre firmor med hantverksmässig tillverkning förekommer ofta 
ingen speciell kontrollorganisation utan dess uppgift omhänderhas 
av förmannen. En dylik lösning kan vara tillfyllest vid enklare till
verkning i liten skala . I och med att tillverkningen kompliceras och 
omfattningen av tillverkningen tilltager ökar emellertid kraven också 
på en speciell kontrollverksamhet ganska snart med en självständig 
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ställning. Det förekommer även effektiva kantrollorganisationer av 
mellantyp med en särskilt fristående kvalitetskontrollavdelning och 
en under produktionen stående avsyningsavclelning. D en förra svarar 
för upprättande av kontrollinstruktioner, tillämpningen av kontroll
metoder samt övervakningen av avsyningsavdelningens arbete genom 
motkontroll i form av delkontrolL Denna organisation kan ofta bliva 
synnerligen effektiv. Den arbetar efter den av många som onödig 
bedömda dubbelkontrollprincipen vars effektivitet kan åskådliggöras 
genom följande exempel. 

KONTROLLGENOMSLÄPP EFFEKTFAKTOR HOS 
KONTROLLANTEN 0,90 

•·FELAKTIG DETALJ. 

AV 100 ST FELAKTIGA 

AV 100 ST FELAKTIGA 2 MAN= 1 ST 

Fig 10. 

Förutsättningen är att två kontrollanter utan att påverkas av va
randras resultat kontrollerar samma sak, t ex enligt fig 10. Varj e 
kontrollant har en effektivitet av 0,9, vilket innebär att han sor
terar ut 90 % av de felaktiga detaljerna. Sannolikheten för att en 
kontrollant skall låta en felaktig detalj passera opåtalat är då 0,1 , 
el v s 10 %. Sannolikheten för a tt både elen ene och den andre 
kontrollanten skall lå ta en felaktig detalj passera opåtalat är då 
0,1X0,1 = 0,01, el v s l %. J\!Iecl clubbel kontrollinsats erhålles således 
i detta fall en tiofaldig effektivitet. 
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N[ ed en effektfaktor a v 0,99 erhålles en 100-faldig effektökning. 
Nu uppstår i praktiken många varianter härav, beroende på effekt
faktor, kontrollens uppläggning, psykologiska moment m m. 

I vissa företag upprättas redan vid arbetet med offerterna opera
tionskort för tillverkningen med kontro lltempon inlagda. Offerten 
beräknas därvid med internt redovisade kontrollkostnacler, vilket 
medför en viss säkerhetskänsla för beställaren. Om kontrollkostna
clerna icke äro tydligt kalkylerade ä1· det fara värt att i första hand 
kontrollve1·ksamheten blir lidande genom indragningar, när vinsten 
börjar naggas i kanten av en eller annan anledning. 

Uppläggningen av kontrollen såväl ifråga om unelerleverantörers 
produkter som ifråga om den egna tillverkningen är givetvis av elen 
stö rsta betydelse för kvaliteten hos elen slutliga produkten. Det som 
emellertid i sista hand är av avgörande betydelse för kontrollverk
samhetens effekt är själva elen praktiska tillämpningen av ett antal 
moment , som kan innefattas i ett gemensamt begrepp: lwntrollhygien. 
Härmed avses bl a fö lj ande: 

Kontrollavdelningens ansvarsområde (ingår alla verkstäder?) 
Personalens respekt för toleranser och fordringar 
Kontrollpersonalens arbetsmiljö (oberoende av tillverk:ningen) 
Användningssätt v id utnyttjande av mätdon och provningsapparatur 
Unelerhåll och kontroll av mätdon och provningsapparatur 
Stämpling (märkning) av kasserade och godkända proclukter 
Uppföljning av kontrollverksamheten i och för vidtagande av å! 

gärder med an ledning av gjorda iakttagelser (ändring av kontroll
metod, fö rslag till ändring av konstruktion eller tillverkningsmetod). 

Uppföljning av kontrollarbetet kan variera högst avsevärt hos 
företagen från ett rent konstaterande av kontrollarbetets resultat till 
en systemat isk ana lys av resultaten med därav fö ljande å tgärder , 
t ex enligt fig 11. 

Genom elen här relaterade genomgången av en presumtiv leveran-
tör, eventuell t om så erfordras kompletterad med en motsvarande 
genomgång av de påtänkta underleverantörerna, kan beställ aren er
hålla en god uppfattning av om denne är lämplig eller ej som till
verkare av elen aktuella produkten . Om leverantören ej bedömes som 
lämplig kan nog uppfattningen stå sig både ett och två år eftersom 
en firma i allmänhet ej kan beräknas kunna byta ansikte från å r till 
år, i varje fall icke till ett vackrare. 

I sista hand är det emellertid gärningarna form av kvalitet och 

KONTROLLRESULTATETS UTNYTTJANDE 
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Fig 11. 
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leveranstid, som blir avgörande för bedömningen av leverantören . 
Därför fordras en kontinuerlig uppföljning av leverantörernas för
måga att leverera materielen. 

Det f inn s exempel på firmor, som haft en till synes idealisk or
ganisation, men vars proclukter ej uppfyllt förväntningarna. Uneler 
sådana omständigheter kan tveksamhet uppstå beträffande pappers
organisat ionens (firmans) pålitlighet. Det stora fl ertalet leverantörer 
bedömes dock innehålla de förväntningar, som en genomgång enli gt 
ovan kan giva anledning att förmoda . 

Inom en gren av industrien , gjuterin ~i ringen, har genom företagens 
egen försorg initiativ tagits ti ll en självprövning genom upprättande 
av en organisation, som genom en särskild kvalitetsnämnd garante
rar att de till organisation en anslutna företagen vidmakthåller en 
kvalitetsövervakning, som överensstämmer med god branschstandard. 
Det vore önskvärt med en motsvarande sj~ilvprövning aven mom 
andra industrigrenar. Intill dess så sker måste beställaren söka andra 
vägar för att uppnå motsvarande resultat. 



V id kontrol lkonferens i Västerås den 19.5.1960 lämnade direktö r 
Bergqvist, ASEA, en intressant orientering om ett system av leve
rantörsvärdering, som tillämpades med framgång vid ASEA. D et 
gick ut på att värdera leverantörernas kvalitet på proclukterna 
och de uppnådela leveranstiderna. För varje leverantör beräkna
des en kassationsfaktor och en försenings faldor. Dessa kombinerade 
med vissa subj ektivt bedömda kvalifikationer gav ett visst värde för 
varje leverantör. Genom systematiska studier på detta sätt kunde 
man eliminera de olämpliga leverantörerna. Detta återverkade ge
nom minskat arbete på inköps- och kontrollavclelningarna. Indirekt 
erhöll s stora vinster genom att fö rseningar a v de leveranser, till 
v ilka underl everantörer utnyttjades, kunde avsevärt nedbringas. De
taljutformningen av ovanstående system synes väl lämpat för un
derleveran törer med relativt enhetlig til lverkning. Med den he
terogena materielf lora, som förekommer bland krigsmaterie len är det 
sannoli kt svårt att helt ti ll ämpa ett sådant system med k ra ven på 
rättv isa t illgodosedda. Härtill kommer den ofullständighet, som ty
v~irr kan vidlåda det tekniska underlaget, vi lket ofta förorsakar svå
r igheter vid bedömningen av sku lden till en bristfällig kvalitet eller 
inträffad leveransförsening . I vissa fall är det ej ens önskvärt att 
en leveransförsening skall medföra en belastning för leverantören, 
varken på detta sätt ell er genom utkrävande av böter. Det är tyvärr 
fu llt tänkbart att en leverantör annars för att ej belastas på ovan
stående sätt för leeles till att bygga in en icke fullt godtagbar detalj , 
som erh ållits f rån en underleverantö r. E tt återv isande av detaljen 
t ill und erleverantören skulle kunna medföra en leveransförsening 
med ty åtfölj ande obehag för leverantören. 

E n lämplig sammanställning av resultatet från varje anskaffnings
iirende synes vara el en t v lämpligaste metoden för uppföljning av 
leverantörens sätt att fullgöra sina förpliktelse r. Anskaffningarna 
från varje firma är i allmänhet inte fl era per år än att beställaren 
på detta sätt kan skapa sig en god överblick av dess kompetens. 

Genom att utföra värderingar av aktuella firmor i form av genom
gångar enligt tidigare redogörelse, kompletterad e med kontinuerliga 
uppföljningar av firmornas praktiska resultat i fo rm av leveranser, 
ha r beställaren möjlighet att hålla sig unelerkunnig om sina leve
rantörers kvalifikationer. 

I samband hä rmed kan det vara lämpligt att gradera leverantörerna 
i två klasser, vara v den -;n a klassens lever,:ntörer med en högt dr i-

125 

ven kvalitetsövervakning skulle vara kvalificerad för ti llverkning av 
materiel av klass l enligt tidigare uppdelning och den andra klassens 
leverantörer skulle vara kvalificerad för tillverkning av materiel en
ligt klass 2. D et bör därvid observeras att även beträffande elen 
andra klassens leverantörer måste krav uppställas på en godtagbar 
kvalitetsövervakning för den aktuella proclukten för att bestäl laren 
inte skall behöva taga onödiga risker eller bli utsa tt för andra olä-
genheter. .. .. 

E n speciell fr åga är hur marinens egna verkstader skall bedomas. 
Med hänsyn till att de i stor utsträckning avses för underhåll och 

reparation av materi elklass l vore det önskvärt att erforderliga åt
gärder vidtagas så att de ifråga om den materiel e.~1 k.unde hän.fö1~as 
till motsvarande leverantörsklass. Under all a omstand1gh eter bor at
aärder vidtagas så att de inom alla de verksamhetsom råden, som 
de äro engagerade, kan hänföras till leverantörsklass 2. 

Planering av beställm-ens kontrollverksa·mh et 
En produkt måste proj ekteras och konstrueras med erforderlig 

hänsyn tagen till möj ligheterna att kontrollera uppställda krav. En 
ford ran (tolerans, täth et o s v ), som icke kan kontrolleras, är av 
r inga värde ur kvali tetssynpunkt eftersom man icke vet om den är 
innehållen. Kontrollverksamheten bör därför påbörjas redan på pro
jektstadiet i form av en planeringsverksamhet, som utmynnar i en 
kontrollplan, som omtalar i vilka stadier bestä ll aren önskar sätta 
in sin kontroll för att han skall få det erforderliga greppet på pro
cluktens kvalitet. 

Kontrollplanen bör föreligga i preliminä r form i samband med 
iaåno-sättningen av tillverlmingen. Efter det att typprovningen ut-b b . 
fö rts bör planen kunna få en mera definitiv form. D en grundar s1g 
på de överenskommelser, som gjorts beträffande fo rdringar oc~ prov
ningsmetodik m m vid beställningens utläggande. Som t1 chgare 
framhå lli ts har beställaren normalt icke res u r ser att utföra nå ·
gon ingående detaljkontroll av ti llverkningen. P lanen måste upp
göras så att han med en relativt ringa personalin sats får veta mesta 
möjliga om proclukten och dess kvalitet. . . . 

Den , som upprättar planen, måste därför noga sätta s1g 1111 konstruk
tionen och med ledning härav bedöma vilka detalj er, grupper och egen
skaper, som äro väsentliga samt hur och när man lämpligen bör 
kontrollera desamma. Resultatet av denna bedömning in föres i kon-
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OFÖRBEREDD KONTROLL 

Fig 12. 

FÖRBEREDD KONTROLL 

Fig 13. 

LEVERAN TÖR 
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trollplanen. Av det nu sagda framgår betydelsen av att använda 

standardiserade och typprovade komponenter . Förutom alla övriga 
förde lar framstår det som klart att användningen av dylika kom
ponenter kan reducera s jälva kontrollarbetet avsevärt. Hittill s har 

diskuterats på vilka punkter (dc ta l j er, grupper), som kontrollarbetet 

skall sättas in. Vad beträffar sjiilva kontrollomfattningen (provut
taget eller motsvarande) föreskriver köp lagen att en viss icke an

given m inimikontroll skall utföras av köparen för att denne skall 

kunna föra talan mot godset genom reklamation. En annan faktor, 

som inverkar på omfattningen av beställarens kontrollinsats, är upp
läggningen av och påli tligheten hos leverantö rens kontroll. Är denna 

god kan bestä ll aren minska sin insats, i motsatt fall måste han öka 

den. I sista hand är det materielens betydelse (ekonomiska och/ eller 

funktion ell a), som är avgörande för kontrollinsatsens storlek. 

Ko ntrollplanen Överlämnas normalt till leverantören och klargör 

för denne när kontrollanten skall meddelas i och fö r utförandet av 

kontrol l. Härigenom förebygger beställaren att väsentliga detaljer 

och grupper monteras in i pro du k ten innan de äro kontroll erade av 

honom i önskv;ird omfattning. Det avsnitt av kontrollplanen, som 

berör prov uttagens storlek bör normalt ej meddelas leverantören för 

att denne icke sl,all frestas lägga upp sin kontroll med ledning härav. 
Kontro llplaneringen kan sägas ha till motto att sätta in r~itt kon

troll på rätt plats i proclukten i en lämpligt avvägd om fattning . 

Kontrollplanen bereder vägen för en viii fö rbered d kontroll , som 

har ti ll mål a t t lämna beställaren de för honom erforderliga upp
gifte rna om materielens kvali tet. 

T illvaratagande av erfarenheter 

Tidigare har poängterats betydelsen av att leverantören tillgodogör 
sig erfarenhete rna från kontrollarbetet och omsätter dem i förbätt

rade konstrukt ioner, tillverknings- och kontrollmetoder. Det är lika 

angeb get att beställaren tillgodogör sig sina egna erfarenheter. 
I p ri ncip bör en negativ erfa renhet bara behöva gö ras en gång. Det 

är måhända ett önsketänkande, men åtgärder bör v idtagas så a tt an
talet upp repanel en inskränker sig till ett min imum. Erfarenheternas 

till ämpning på den aktuella proclukten sker genom en juste ring av 

det tekniska unelerlaget samt genom ändringar på befintlig materiel 
och/ eller ändring av bef intliga föreskr ifter för materielens unelerhåll 

och handhavande. 
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Ett upptäckt grund skall utprickas -

inte "upptäckas"av varje fartyg 

Fig 14. 

Erfarenheterna får emellertid inte stanna hos den, som till även
tyrs gjort dem utan de måste även distribueras ti ll andra, som band

har anskaffn ing och underhåll av annan n1ateriel, på vi lken de kan 
utnyttjas. Detta kräver förekoms ten av någon form av erfarenhets

central, till vilken erfarenh eterna sam las och varifrån de distribu e
ras till dem , som kan draga nytta av dem . 

J akten på deta lj er, som ej fungera på önskvärt sätt får aldrig 
upphöra. J aktlyckan på sådana är ofta god vid prototypprovningar, 
typprovningar och leveransprovningar av skilda slag. Värdefulla by

ten kan emellertid även erhållas f rån materielens tjänstetid. Effek
tiva fe lrapporteringssystem tjänstgör då som de bästa spårhundarna. 

Först om sådana finnas kan man räkna med att få bukt med sådana 

fe l, som dessa deta lj er ge upphov t ill i befintlig och kommande 
materiel. 

Mellan kund och leverantör förekommer skilda kontaktlinjer för 

att lösa olika slag av frågor. Det kan vara ekonomiska, konstruk

tionstekniska eller kontrolltekniska frågeställningar. För att åstad

komma en rat ionell verksamhet erfordras någon form av samordning 
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EN TRÅKIG ERFARENHET SKALL MAN DELA MED SIG 

ALLA GÖR RÄTI EFTER 2 ÅR ALLA GÖR RÄTI EFTER 1 ÅR 

Fig 15. 

RAPPORTER FELSTATISTIK 
AV SLÖJAR 

SVAGA 

~~~~~~~-DE_T_A_LJ_E_R~--~ 
NYA 

Fig 16. 
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"sMÅKUNDER NA " OC H L E VERA NT ÖREN 

Fig 17. 

såtillvida att t ex lösningen av de ekonomiska problemen sker efter i 
möjligaste mån enhet liga riktlinjer från fö retag till företag ävensom 
vid uppgörelser beträffand e de olika bestä llningarn a hos ett och sam
ma företag. 

På samma sätt, speciell t i det fall f lera beställ ningar f innas hos 
en och samma leverantör, måste kunden samordna sina önskemål 
och erfarenheter beträffande kontrollverksamheten. E ndast härige
nom kan kunden och leverantören bygga upp ett fruktrr ivande sam-

J 
. b 

ar Je t e 1110111 det kontrolltekniska området. Om denna samordninO' 
icke äger rum utan kund en organiserar ett flertal sinsemellan obe~ 
roend e kon taktlin j er m ed leverantören äro möjligheterna för va r och 
en, som hå li e r i dessa, att få j u st sina önskemål tillgodosedda, mindre 
än om ?nskemålen samordnats och framförts med verklig tyngd. 

Det: fmns t o m möjl ighet för levera ntören att spela ut den ena 
kundkontrollanten mot el en andra om dessa ej upprätthåller el en 
Önskvärda inbördes kontakten. Det, som ger b~i st utdelning i långa 
loppet både ur kundens och leverantörens synpunkt är någon fo rm 
av samordning från kund ens sida av kontrollverksamheten. Detta un

derlättar för leverantören att bygga upp sin organisation, så att elen 
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"STORKUND" OCH LEVERANTÖR 
Fig 18. 

bäst motsvarar kundens samlade önskemål. I detta sammanhang bör 
särskilt påpekas att ett ideali skt samarbete mellan kund och leveran

tör i all mänh et tager lång tid att bygga upp. 
Det är ofta frukten av ett flertal kanske dyrbara misslyckan

den, varigenom leverantören fått klart för sig vad som förväntas av 

honom och eventuellt vice versa. I vissa fall kan t o m det ideal

ti llstånd uppnås, att leverantörens kontrollorgan påtagligt kan på

visas representera kundens intressen inom företaget. E tt sådant 

samarbete bör ej kunden bryta för att han tror sig kunna göra enstaka 

smärre vinster genom att övergå till andra leverantörer. Dessa vins
ter blir lätt skenbara genom. de ex tra direkta och indirekta kostna

der, som kan bli en fö ljd av nya miss lyckanden för att inte 

nämna de olämpliga kvalitetsföränclringar , som kan bli en fö ljd av 
för täta leverantörsbyten. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis stä ller krigsmaterielens ökade komplicerin2· 
och komplicitet allt större krav på studium och uppföljning av funk:
tionssäkerhetsproblem. I allt större utsträckning krävs att materie
len kvalitetsdefinieras. För att åstadkomma detta bör kunden kon
centrera sin verksamhet mot vitala punkter 1 anskaffningskedjan ; 
Effektiv systemplane ring, Väl genomtänkt tekniskt underlag, Val a v 
lämpliga leverantörer, God planering av kontrollverksamheten, Till
varatagande av erfarenheter från materielen, såväl under framtag
nmgen av elensamrna som uneler dess tjänstetid. 

KA.LLA: 

Robert Lusser : The Notorious Unreliability of Camplex Equipment Research 
and Development Division, 

Redsrene Arsenal, Huntsville, Alabama, USA, sept 1956. 
Overs. Th Boström, FL T, april 1958. 
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Firman r n e j lämplig s om leverantor av maskinbearbetade kons truktioner , dv .e den 
aktuella produkten. Ev kan f irman ifrågakomma för enklare svetsade konstruktioner , 

~~~~ v:~~~~g~:~t~d fr~i!~~;;~i~g d) t ~cge:!ä;~!r:~v~~~l{~if~!~k~iri~~k~~ t~~~lai~:~l; 
tillverkaren och ev THC. 
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Bärgningen av f d pansarskeppet 

Dristigheten sommaren 1960 

Av mariningenjör A. HOLMBER G 

V id Kustf lottans stridsskjutningar mot målfartyget Dristigheten i 
Hanöbukten under juni 1960 f ick far tyget så svåra skador att det i 
s junkande till stånd mås te inbogseras till Karlskrona skärgå rd. Dris
t igheten sattes på grund utanför Hornudden på Aspö uneler natten 
efte r skjutningarna . Fartyget vattenfyll eles mycket snabbt och sjönk 
efter en .kort tid på cirka 10 meters djup för och 5 meter akter, 
v ilket medförde, att större delen av fa rtygskroppen kom att ligga 
uneler vattenytan. Slagsiclan var cirka 16° åt SB. Havsbotten bestod 
av lera, sand och grov sten . Fartygets läge i sjunket till stånd f ram
går av f igurerna l och 2. 

Målfartyget Dristig h eten hade tidigare varit utsatt för arti lleri
skjutningar och andra skjut- och sprängförsök, som medfört, att 
fartyget successivt under årens lopp erhållit skador inomborels med 
försämrade skyeldsegenskaper som följ el. Nödtorftiga reparationer 
mellan skjutförsöken var utförda, men av kostnadsskäl kunde repa
rationerna ej drivas för långt. 

Bärgningsarbetets utförande. 

Frågan om bärgning av Dristigheten togs genast upp efter grund
sättningen. Olika alternativ diskuterades, däribland det traditionella 
förfaringssättet att lyfta fa rtyget medelst pontoner. Den mindre 
vanliga metod som kom till användning innebar i princip, att en ny 
bordläggning med förstärkningar skull e r esas på den befintliga så, 
att elen här igenom i fartyget innes lutna vattenmängelen senare kun
de pumpas ut. U tgångs läget före de första elykarundersökn ingarna 
var fö lj ande : 

Fartyget stod på havsbotten med cirka 16° SB slagsida. 
Större delen av fa rtygskroppen vattenfyilcl. 
BordLiggning och fartygsbotten skadad i oviss utsträckning. 
Skaclor i fartygets inre vattentäta indelning kunde antagas ha 

uppstått. 
Tan ktaket och cellernas t ill stånd ov isst. 
V id dc förberedande dyka runel ersökningarna konstaterades skott-

Fig. 1. 

Dristigheten v id Hornudden . 

hål och splintskador i bordläggningen på både SB- och BB-sidan. 
Dykarna kunde också se att fartyget stod på två pucklar på 
havsbotten, en fö r och en akter, samt att skrovet vilade på en lu
tande havsbotten. I samband med elykarundersökningarna utfördes 
ocskå noggrann kartläggning av botten fö rhållandena runt fartyget. 
E n modell i skala l: 100 av D ristigheten och av bottenkonturen på 
elen aktuella platsen tillverkades. D et visade sig, att denna åskåd
liga modell var till stor t värde för bedömningen av tänkbara hän
delseförlopp vid bärgningen. 

Bärgningsmetoden gick som tidigare nämnts ut på att bygga en 
recess runt fa rtyget med utgångspunkt från elen bef intliga tätade 
bordläggningen. Den härigenom innestängda vattenmängden, cirka 
5.000 ton, skulle sedan utlänsas efter en sä rskild länsningsplan , vari
genom fa rtyget bringades att cleplacera och ly ftning sålunda skedde. 
Som byggnadsmaterial för r ecessen valeles trä och stål. Spontade trä -· 
plank ända upp till 4 meters längd och av kraftiga dimensioner an-
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Fig. 2. 

DR!ST!GHETEN vid Homudden. Verkstadsprtlmen BLENDA förtö jd v id sidan. 

viincles för elen provisori ska bordläggningen. Det invändiga fack
verket, som måste t illverkas och uppsättas för uppstöttning av trä
konstruktionerna, tillverkades i skilda p rofi ljäm. F igurerna 3, 4 och 5. 

Omfattande håll fasthetsberäkningar utfördes för dimensionering av 
de ingående förbanel en i recessen, så att en någorlunda tillfredsstäl
lande säkerhet skulle erh ållas vid länsningen, då vattentrycket ut-
ifrån, cirka 800 ton , skulle komma att verka på recessen . Mot lokala 
påfrestnin gar i konstrukt ionerna kunde dock ingen fu ll säkerhet nås, 
varför stor för siktighet var av nöden, då sänkning av vattenytan i 
r ecessen senare skulle ske. 

Bärgningsarbetet upplades och genomföreles efter i stort fö lj ande 
p lan: 

l ) Tätn ing av samtliga hål i bordläggningen uneler vattenlinj en, 
samt i viss utsträckning ovan densamma. 

2) Tillverkning och fastskj utning med bultgevär av en kraftig an
satslist i överkant av befintlig bordläggning. 
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Fig . 3. 

Fackverket. f mitten den kraftiga centretmvägaren. 

3) Till verkning av fack ve rkssegment i ve rkstad . passning och mon-
tering i förskepp et. 

4) Uppsättning av cirka 75 meter t r ~ibo r cl läggning om SB . 

5) Uppsättning av cirka 25 meter tr~iborcl läggning om BB. 
6) Förstärk ning a v förskeppet, speciell t pikskott spt 10. 

7) T äthetsprovningar. 

Som kommentar ti ll ovanstående punkt l ) kan n~imnas , att de 
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Fig. 4. 

Träbo rdläggningen pd SB~sidan. 

hå l som konstaterades i bordläggningen var delvis omöjliga att täta 

med befint lig skydd smateriel av standardtyp. Speciell a tä tplan av stål 

och trä med fodring av gummi fi ck därför till verkas och pas

sas på p lats . Tätningsarbetena utförd es av dyka re und er svåra för

hållanden. 

V id den i punkt 2) omn~imncla ti llverkningen och upps~ittningen av 

ansats listen fö1· träbordläggningens in fästning uppstod stora svår ig

h~ter att fäs ta densamma till bord läggningen i förskeppet. Bordl ägg

nmgen och spanten va r där kraftigt defo rmera de och skadade f rån 

föregåe nde skjutförsök. Efter både tidsödande och krävande uncl er

vattensarbeten lyckades dock listen fästas . 

Uppsättningen a v träbordläggning om SB och BB enligt punk

te rna 3), 4 ) och 5) framskred planenligt till a t t börja med då vat

tendjupet akterut var ringa. J u längre arbetet framskred, desto stör

re blev svårighetsgraden beroende på det ökade vatten djupet och svå

righeterna få fäste för uppstyvningarna. Sponten fastsat tes till an-
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Fig. 5. 

R esning av träbordläggning om BB pdbörjad. 

satsli sten, som tid iga re skjutits fast med bultgeviir . genom spikning. 

och på ett sådant sätt att en lämplig tätning erhö ll s. I och med att 

bordläggningen om SB först r estes erhöll clykarpersonalen, som ar

betade inn e i fö rsk eppet, lugnare arbetsförhållanden un der va ttn et. 

Virket som användes hade i stort sett en lämplig fuktighetshalt På 

några shi ll en sv~illd e sponten emellertid så att fastskjutna hultar 

sprängdes av svällkraften. D et tidigare omnämnda fackv erket trans

porterades med hjii lp av pontonkranar ut till arbetsplatsen, där de

la rna sedan riktades upp och fä stes medelst undervattenssvetsning 

ti ll fartygsskrovet. 
När arbetet framskrielit så långt at t vissa delar av fa rtygets sk rov 

kunde avskärmas utfördes pa rtiella täthetsprovninga r för u t rönande 

av träbo rdläggn ingens och skrovets bthet. Dessa täth etsprovningar 

bekräftade, att elen inre vattentäth eten i fa rtyget icke var att li ta på 

samt att v isst hi ckage i träbordläggningen förekom. K ompletterande 

tätning av smärre läcko r utfördes seelan fo rtlöpande. 
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Personalen, som deltog i reparationsarbetet utgjordes av dels tim
merm~in och svetsare med arbetsledare från marinverkstäclerna, 
Karlskrona örlogsvarv, dels av kvalificerad civil elykarpersonal för 
dc krävande unclervattensarbetena. Tidvis utnytt jades även delar av 
marinens dykarkurser. För transporter av personal och materiel mel
lan fa rtyget och varvet svarade Ekipagesektionen, öVK. A rbetsför
delningen på arbetsplatsen var i princip uppdelad så att dykarperso
nalcn under militär ledning utfö rde undervattensarbetena och den 
civila arbetspersonalen under civil arbetsledning utförde övervattens
arbetcna. För beräkningar m m av teknisk art utnyttjades på örlogs
va r vet tjänstgörande värnpliktiga mariningenjörer. I medeltal sys
selsattes cirka 12 man clagiigen ute på bärgningsplatsen under de två 
månaderna arbetena pågick Under större delen av bärgningstiden 
gyunades arbetena av gott väder och lämpliga vind förhållanden. Re
parationsarbetet var slutfö rt elen 10 september, el v s cirka 8 veckor 
efter arbetenas igångs~ittning. 

Länsning och lyftning. 

För att utröna den provisoriska träbordläggningens och skrovets 
täthet efter reparationen utfördes den 9 och 12 september provläns
ningar . Därvid sänktes vattenytan inom hela recessen cirka en me
ter, motsvarande ca 600 ton utlänsad vattenmängd, varefter uppmät
ning av läckage skedde. R edan vid denna tämligen måttliga nivå
skillnad mell an yttre och inre vattenytor konstaterades relativ t ston 
hickage. Kompletterande btni ngar genom bl a inpressning av sågspån 
i foga r m m utfördes, varvid täth eten märkbart fö rbättrades. 

Innan den stora slutlänsningen igångsattes hade beräkningar över 
fa rtyge ts stabilitetsförh ållanden ut för ts med utgångspunkt från skil
da länsa lternativ. Det visade sig, att fartygets stabilitet, t ill fö ljd av 
den stora innestängda vattenmängelen och de fria vätsk:eytornas va
riation und er länsskeclet, kunde antaga kritiska värden. Stor fö rsik
tighet bedömdes därför nödvändig under länsning av fa rtyget med 
hänsyn t ill risken fö r kantring och avglidning från grundsättnings
p la tsen. 

Följ ande två länsalternativ uppgjordes att utföras stegvis: 

A lt. A . l ) Parallell sänkning av vattenytan Över hela fa rtyget 1,5 
meter. 

2) Linsning av förskeppet. 

1-1-3 

3 ) L änsning över maskinom rådet. 
4) Linsnin6 över hela fartyget. 
5) Lossdragning. 

A lt. D. ] ) Paralleil sänkning av vattenytan over hela tartyget 1,5 
meter . 

2) L;insning av maskinrum . pannrum och akterskepp. 
3) Partiell b nsning i fö t·skepp . 
4 ) Loss cl ragning. 

A lt. A bedömdes vara eld minst ri skfyllda alternat ivet därigenom att 
fartyget ber:iknades komma alt kvar bl i på grundet _med a_l~t~:·skeppet. 
Genom Einsning av :förskeppet erhö lls ocksä ett fn b?rcl iorover med 

f"r]iot rese rvde1)lacement . Risken med detta alternanv var, att farty-
o "' o • l o·et skulle komma att stft så hårt på grundet att svang 1eter senare 
~kull e uppstå vid losscl ragningen. Om så sku ll e bliva f~ ll_et l ~edömde~ 
motfy lln ad i'n1yo av förskeppet kunna ske. Stora pakanmngar pa 
träbordläo·on ing·en i förskepp et måste dock accepteras. 

A lt. D bedö1~c1es vara rnera ri skfyll t med tanke på att all tför stor 
vattenmängel beräknades f inn as ], va r i förskeppet om_ fartyget ~kulle 
losselragas på tidigt stadi um. Det var önskv~irt att trakonstrukt10nen 
fö rut och elen befintliga bordläggn ingen kom ovan vattenytan sn~
rast möjligt så att bckage på grund av yttre vattentryck kunde ch-
mineras så tid igt som möjligt. A lt. A valdes. o 

Den 14 september var b~irgningspe rsonalen oc_l~ bo~serbatar sam
lade på bärgningsplatsen. V äderleksprognoserna tor nannaste dygnet 
var relativ t gynnsamma : 

Bärgningsorganisation: 
Bärgni ngsledare med hitt·äde av bogserleclare. 
Skyclclstjänstgrupp: Bebl + 7 man. 

b l l + 6 l l 1-I. f l11 !11a!·l·twerk-A rbetsgrupp l : A r et s e c a re c y -:are · c 

städerna. 
Arbetsgrupp 2: A rbetsl edare + 6 man verktaclspersonal. 
Röjdykargrupp: Befäl + 12 man för utvändiga tätningsar-

beten. 
P ersonal från sj öreserv en. 
S i ukvårclspersonal. 
V erkstadstartyget B lcuda 
Bogserbåtarna H eros, H ektor. At le, R an och Passopp. 

Kokpråm 
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Dy karbåt 

Bevaknings- och kommunikat ionsbåtar 

I nall es deltog cirka J 00 man i bärgn ings företaget. 

Bärgningens genomförande får man en bild av genom följande 

utdrag ur bärgningsjournalen: 

Den 14/ 9 kl 0615: S lagsicla SB 16° Bogserbåtarna anbnder . 

0630 : Siik erh ets föreskrifter utd elade ti ll vaqe man. 

Livvästarna påtagna. 

0703: Para ll e ll änsning startad ti ll 1,5 m. Linskapaci

tet av 14000 ljminut insatt. 

0745 : F3evakningsbåt utsa tt för dirigering av sjötra
fik en. 

0748: Moment l kl art. 1200 ton ut länsat. 

0825 : Moment 2 sta rta s. Länsning av förskeppet på-

börjat. 4000 l/ minut insatt i förskepp. 

0910: Far tyget vridi t sig något åt SB. 

0935: S lagsidan minskad till 14° 

1035: Förstäven höj t sig cirka 20 cm. 

J 125 : Moment 3 igångsatt. Län sning över eldrum l och 

2, eldarmäss SB. 

1250: Efter haveri på motorpump länsning a v förs kepp 

ånyo igångsatt. 6000 ljmin ut. Linsning i eldrum 

men stoppad . S lagsiclan ökar 1J2° Linsning av 

SB kolbox påbörjad. 

1300: S lagsicla SB 10,5° Fria vätskeyto r på trosscl~iclc 
bortska f fa s. 

1315: Länsning SB maskinrum påbörjad. 

1345: S lagsicla SB 8°. 
1630: S lagsicla SB 11,5° 

1710: Dykare och elykarbåt hemsändes. 

1814 : Lossdragnings försök . Aktra hil lskepp ej län sat. 

S tyrmaskin- och dynamorum tomt. SB maskin

rum länsat till genomgångsluckan mellan ma

skinrummen. E ldrum l :vattennivån i gretings 

höjd. E ldrum 2 :vattenn ivån 2,5 m uneler greting. 

Förliga hålskeppet nära tomt. Länsning av SB 

maskinrum pågår. 
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1930: Fartyget flott med bibeh åll en slagsida. Akter

sk eppet ligge r d j up t. Omedelbar täthetskontroll 

a v bo1·d!äggn i ng akter igångsatt. 

2130: Förtjöt akterstäven i boj. S lags icla SB 11° . 

Den 15/ 9 kl 0110: Länsning över maskinområdet 8000 l/minut. 

0200: Länsslang fr ån eldrum 2 spr icker. 

0810: Djupgående för cirka 6,5 m, akter cirka 6 m . 

Läget uneler kontroll. 

0915: Börjat inbogsering. Fortsatt länspumpning. 

1000 : Sbpet befinner sig utanför varvsträdgården. 

1050: Fartyget innanför dockporten. 

1330: S lagsicla SB 7° 

1530 : Börjat lasta 60 ton krängningsv ikter för upprät

ning före necldockn i ng. 

Fartyget i docka se f igur 6. 

Den deltagande bärgningspersonalen fick arbeta under delvis myc

ket riskabla och svåra förhållanden. Mörker och halka nere i far ·· 

tyget g jord e att neddragningen av elen otympliga l.äns~11aterielen. i 

svåråtkomliga rum och celler blev bes värlig. Skrot, knngt lytancle olJ a 

och annat bråte med förde stundom driftstopp. 

Den länskapacitet som stod till förfogand e utgj ordes av maximalt 

cirka 24000 l/ minut. Länsmaterielen, som användes, var av marinens 

standardtyp med huvudvikten lagd på den tyngre materielen. Där

jämte insattes ett antal motorsprutor, vilka placerades ombord på 

fartyget på lämp liga p latser. För indikering av fartygets till stånd 

uneler länsningen uppsattes pejlstickor samt krängningsmätare på 

fartyget. 

Samman fattNing. 

År 1914 grundstötte pansarskeppet Ta p per h eten utan för Sandhamn 

i Stockholms skärgård. Fartyget bärgades senare med pontonlyft ef

ter cirka 5Jj2. månader gen om sam verkan a v marinen och N ep tunbo

laget Ta pperh etens utgångshige skiljd e sig i många avseenelen från 

Dr·istigh etens. Grundstötningsplatsen låg t ex mera utsatt, varjämte 

bottenskador i stor omfattning uppstått. Däremot synes ingen del av 

huvuddäcket ha legat uneler vattenytan. 
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Fig. 6. 

DRIST!GHETEN i docka. Förskeppet med fackverk och träbordläggning. 

B~irgningen av _Dristigheten ef ter denna i sitt slag unika metod 
tor?e vara elen sto rsta som genomförts helt med marinens egna ma
tenell.a och personella resurser. Bärgningsmetoden visade sig använd-
bar VId detta t illfalle men den har sin begränsnin o·. A v väsentJi O' be
tydels~ är.va~tendjupet på grundsättningsplatsen, ~:>sjöh ävnin g, s~-öm
och VI_nd.forh a ll ander~ .. samt fartygets trim och slagsida . Bärgningen 
av Dnsttgheten medtorde, att ett ur skrotsynpunkt värdefullt objekt 
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J.;:unde tillvaratagas. Därutöver fick den deltagande militära och civila 
personalen god utbildning i bärgningsteknik, vartill kommer att vunn a 
erfa renh eter är av stort värde för krigsreparationstjänsten. Tillfälle 
gavs också ti ll funktionsprov i stor skala av flottans skyddsmaterieL 

Slutligen kan man måhända efter en bärgning av denna omfattning 
och med erfarenhet av skyddstjänstarbete och reparationsarbete från 
tidigare skjutförsök ställa sig frågan - hur hör ett målfartyg vara 
beskaffat för att inte enelast de vapentekniska utan även de skepps
tekniska önskemålen skall ti11godoses på ett rationell t sätt? 
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Synpunkter på Vänersjöfarten 

Anföraride vid Sveriges Allmänna Sföfartsförenings årsmöte 
i Karlstad 1960. 

Av ordföranden i Vänerns Seglationss,tyrelse , 

direktör A. WALLER, SKOGHAL L. 

lVIritt ämne "Synpunkter på vänersjöfarten". behandlar ett områdf 
som är av el en allra största betydelse för denna del av vårt land . 

~Ä mnet är också aktuellt. Genom de stora skreden vid S urte och 
Göta och genom elen utredning som g jorts om en kanal från Väners
borg till U ddevalla har uppmärksamheten r iktats på sjöfartsför
bmcle lsen mellan Vänern och hav et , som utgör en livsnerv för nä 
r ingslivet i väst ra M ellansve rige. 

J ag tror att en lämplig inledning t ill denna programpunkt är att 
berätta något om sammanhanget mellan näringslivet och sjötrafiken 

vänerområdet och att ge en del siffror på omfattnino·en och sam-
.. . b 

mansattnmgen av varutrafiken ti ll och från Vänern. 
Om vi ser på Sveriges karta, så finner vi att största delen av de 

tättbefolkade och industrialiserade delarna a v landet är belägna på 
ganska kort avstånd, högst 10- 12 mil , f rån kusterna. Ett unelantag 
u:gör __ dock Bergslagsområdet och västra Svealand, seelan gammalt 
sate ±or en mycket betydande del av vår j ärninclustri, uppbyggd på 
grundva! av de mellansvenska malm- och skogstillgångarna. 

Lokallseringen av vårt lanels trävaru-, massa- och pappersindustri 
har från början va ri t och ~ir alltjämt beroende av närheten till de 
stora skogsom rådena eller de från dessa kommande billiga f lottl e
derna . Uneler senare år har järnvägs- och framför allt l anclsv~igs 
transportern~ av timmer och massaved fått a ll t större omfattning. 
Men detta ar dyrbara transports~itt , och ti ll förse lväo-a rna får inte 
bli för långa. Sam tidigt ~i r cellulosaindustrien en sto/ förbruka re av 
importerat bränsle och äv en kemikalier , som måste tillföras fab ri
kerna på billi gast möjligt sätt, och minst li ka v iktigt är det att fär-
digproclukterna kan transporteras ut till exportmarknaderna till lägs
ta möjliga kostnad, el v s sjöledes . 

För norrlandsindustrien är problemet enkelt. Fabrikerna är pla
cerade vid ä lva rn as mynningar i hav et. j\ven de nu uppväxande nya 
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fabrikerna i södra Sverige fö rläggs ti ll kusten, elit råvaran trans
porteras från relativt närbelägna skogsområden inne i lan det. 

I västra Mellansverige, cliir en betydande del av landet skogstill
gångar ligger, måste man räkna med uttranspor t över Vänern. Lik
som i N arrland har fabrikerna p lace rats vid kusten, men här är det 
inte i havet utan i Vänern som f lott lederna mynnar och elit även 
landtransporterna från de stora skogarna är relativa korta . De fär
diga proclukterna f år seelan skeppas över Vänern och genom Troll
bätte Kanal och Göta .f-\ lv till utlandet. Denna direkta transportled 
har varit en förutsättning för skogs industriern as utbyggnad i väner 
området Skogs tillgångarna här hade annars icke kunnat utnyttjas 
på långt när lika effektivt och ekonomiskt som nu sker. 

För att belysa vänerområdets roll inom elen svenska skogsindustrien 
kan jag nämna att massaindustri en inom området svarar för ungefär 
en fjärclcclel och pappersinclust1·ien för en tredjedel av hela landets 
produktion samt att dessa industrier bef inner sig under ganska sta rk 
utbyggnad. 

Förutom skogsindustrierna, d v s sågverk, massafabriker och pap
persbruk så f in ns det j u också en rad andra industrier i vänerområ
det, av vilka åtskilliga liksom skogs industrien är starkt beroende av 
billiga sjötransporter. Dit hör sålunda västra Bergslagens gruvor, som 
har sin största malmexporthamn i Otterbäcken, järn industrien i sam
ma område, som tar in kol, koks och olja, tackjärn och skrot i stora 
kvantiteter över de norra vänerhamnarna, cementindustrien i Väster
götland, zinkgruvorna i Å mmeberg- vid Vättern, kvarts- och fältspat
brotten i Dalsland , den kemi ska industrien, och så tillkommer den 
stora borgerliga förbrukn ingen av eldningsolja , bensin och koks, jord
brukets transporte1· av gödningsämnen och spannmål o s v . 

Den sammanlagda mängelen a v upp- och nedgående gods genom 
Trollhätte-Kanal utgjo rd e 1959 2,7 milj ton. Som jämförelse kan 
nämnas att Göteborgs hamns sammanlagda export- och importkvan
titet utgjorde 6,6 mil j ton unel er 1959. Den sammanlagda godskvan
titeten på m~ilarh amn arna V~isterås och KötJino- var l 4 mil1. ton 

.t b ' . ' 

d v s unge fär hälften a v vänertrafiken. Av vänerinclustriens totala 
expor t och import t ransporteras omkring 80 % genom Trollhätte 
Kanal. Värdet av upp- och nedgående gods kan uppskattas till över 
en miljard kronor årligen. 

J ag skall visa dc viktigaste varugruppernas andel i transporterna 
på V~1nerns olika hamnar. Uppg-ifterna avser 1959 och ~ir huvudsak-

11 
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!igen hiimtade från Trollhätte Kanalve rks stati sti k. D e gäll er allts;, 
traf iken genom T rollhät te Kanal till och från cle viktigaste vaner 
hamnarna. 

På fö ljande bilder iir inritat cl e viktigaste vänerhamnarna. 
Deras andel i traf iken representeras av tjockleken på de linj e1 

som går ti ll dem. 

J3 ·iLd 1. Utgående gods totalt. 

De största exporth amnarna var Ottnbiicken, Kristinehamn, Karl
stad, Skoghall och hamnarn a vid Åsf jorden, vi lka hiir är samman
slagna. Diir ligger Gruvön, Slottsbron, Kyrkebyn, Älvenäs m f l. Det 
utgående godset bestod mycket g rovt räknat av en tredjedel trävaror , 
en tredj edel massa och papper och en tredjedel malm, sten, spann
må! m fl bulklaster. Fördelningen mellan de olika hamnarna av 
dessa varuslag visas på fö lj ande bil der. 

Bild 2. Trävaror. 

T rävarorna som represente rar en godsmängel a v 318.000 ton ell er 
120.000 stels kom till allra stö rsta delen från de norra hamnarna .. 

För elen stora sågverksindustri en i vänerområdet iir elen direkta 
sjöförbindelsen med export lände rn a, framför all t England och Hol
land , a v Ii vs viktig betydelse. Trä varor är ett sådant godsslag som 
iinnu mindre än massa och papper kan tåla jiirnv~igs - eller lastb ils
transporter av ekonomi ska skii l. Medan massa- och papperstranspor
terna under v interm ånaderna dirigeras per j ~i rnväg til l Göteborg 
och Uclcleva lla, så få r triivarorna vänta på öppet vatten . 

.13ild 3. Massa och fa/'f'er. 

Massa och papper representerar en goclsm~ingcl av n;ira 400.000 
ton och därav kom 125.000 från hamna rna vid Åsfjorden, 83 .000 
ton fr~m Skoghall och 59.000 ton från Karlstad. 

Bild. 4. Jlfallll , sten, CCIIlelll, spannmål m fl bu/h/aster. 

Bild 4 visar transporterna av malm , sten. spannmål m. f l. bul klas
ter uppgående till sammanlagt 234.000 ton. J-lär har vi som största 
exporthamnar Otterbäckcn och Göta Kanal via Sjöto rp. Siffran för 
Otte rbäcken, 110.000 ton , är dock ganska låg för 1959. Den brukar 
vissa år uppgå till ett par hundra tusen ton. Vissa år ;i r också spann
målsexporten från Viistergöt lancl rätt betydand e. 
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UTGÅENDE: GOOS TOTALT 

Bild l. 



152 153 

Bild 2. Bild 3. 



JSt. 
1S5 

M. FL . BULKLA.STER 

Bild 4. 

Ri!d 5. Dcstinationslw nmM. 

Av utgående gods är drygt 80 % destin erat direkt till utländska 

hamnar . 19S9 g ick 40.000 ton till Norge. 93 .000 ton t ill F rankrike 

och medelh a vshamnarna, 232.000 ton till England, 281.000 ton till 

Holland och Belgien och 163.000 ton till Västtysklancl. S 'lo gå r till 

olika svenska hamna r bortom Göteborg och 14 /1 stannar i Göteborg, 

ti ll. stö rsta de len för om lastning ti ll oceangående fartyg. 

Bild 6. J nyåcndc yods totalt. 

Bild 6 v isar elen tota la m~1 ngclen av ingående gods uppgående t ill 

1,3S mi lj ton sedan man r~tknat if rån vad som går till Trollhättan, 

Vänersborg och Vargön. Aven här är det de norra och öst ra väner

hamnarna som dominerar. 
Det ingåend e godset utgörs till ungefär hälften av olja, 69S .OOO 

ton, resten bestå r hu vudsakligen av ko l och koks och industriråvaror 

av olika slag, allra största delen sålu nda bulklaste r. 

Bild 7. O/for. 

Hur oljan di stribueras visas på ovanstående bild . Den stö rsta Jm

porthamnen ~(r Karlstad, som 19S9 tog 226.000 ton olj a, när

mast följd av K ri st inehamn, Skoghall , Otterb~tcken och de norel

västra hamnarn a. 37.000 ton olja gick vidare till Vättern genom Göta 

Ka nal och 24.000 ton upp genom Säffle Kanal. O ljan hämtas för 

närvarande i regel f r[m raffinad erier och depåer i Göteborg, men 

eP. del om lastas också från större tankfartyg till v~in ertonnage på 

Rivöfj orclen. Om Vänern vore tillgänglig fö r större tankfartyg, säg 

upp t i Jl S a 6.000 ton, så skull e redan nu och i än hÖgre gTad i fram

tiden olja skeppas direkt från raffinaderi er och depåer vid N ord

s j ön och Östers j ön till vänerh amnarna. 

Det har fö res lagits att man sku lle lägga en oljeledning från väst

kusten till Vänern för att elen v~igen transportera olj an ti ll väner

området, och detta har t o m fram förts såsom alternativ till en för

bättrad kan alled. D et ~ir emell ertid kn appast möjligt att på det sät

tet lösa problemet. l'ör det förs ta utgö r ju oljetrafiken endast om

kring en fjiirdedel av elen totala väne rtrafiken, för det and ra skall 

olj an distr ibueras t ill ett stort antal olika industrier och depåer vid 

Vänern , varför man ändå måste begagna sig av sjötransport från 

exempelvis Viinersborg, såv ida inte olj eledningen dras runt nästan 
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DEST INAT IONSHAMNAR 
1959 

Bild 5. 

hela sjön. S lutligen utgö rs största delen av olj efö rbrukningen i vit

ne rområdet av tung eldningsolja, som är flytande enelast vid högre 

temperatur. E n ledning för elylik olja måste chtrför hållas uppv ~trmcl , 

vilket stöter på stora prakti ska svårigh eter. Det är en helt annan 
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INGÅENDE GODS TOTALT 

Bild 6. 

sak att pumpa bttflytancle råolj a genom långa ledningar. Man mås te 

te därför anse möjli gheterna at t ers~ttta någon väsent lig clcl av olj e

tranporte rna s jöledes till vänerområdet mecl rörl edning vara mycket 

begränsade. 
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IJild 8. Kol och lwlu. 

OLJOR 
1959 

Bild 7. 

Ko l och koksimporten till indust rierna var ju förr mycket hety
clancl e. N u har de f lesta övergått till oljeeldning. och ä ven hu s
hå llsförbrukningen av koks har sj unkit. Vad som återstår ~ir drygt 

KOL OCH KOKS 
1959 

Bild 8. 

] 59 

200.000 ton. som går ti ll Karlstad. Kristinehan1n, H önsäter och Lid
köp ing. Eftersom ett ton olja i br;inslevärcle motsvarar ett och et t 
halvt ton ko l, så betyd er övergången ti ll oljeeldn ing en minskning 
av den totatal transportvolymen med ett par hundra tusen ton . 



160 

Bild 9. llldttStriråvaror. 

Bild 9 visa1· importen av en del industriråvaror av bulklastkaraktär. 
D~tr ingår bl a den kemiska industriens behov av koksalt, som enbart 
för Skoghall utgör omkring 60.000 ton, cellulosaindustriens svavel, 
glaubersalt och kalksten, järnbrukens införsel av tackjärn och s1(rnt 
samt cement- och porslinsindustriens råvaror. 

De flesta av dessa varor kommer direkt från utländska h;:nmar 
liksom givetvis också kol och koks . 

A v elen Jota la ut- och ingående godsmi~ngclen genom Tro l ihätte 
Kanal, 2,7 milj ton , gick över l lj2 milj ton eller 58 % direkt till 
och från utlandet och härav fraktades 54 % på utländska fartyg. 
Om man går 25 å r tillbaka i ticlen så var den direkta utiandstrafi
kens andel 40 'Ya och enelast 5 % där a v fraktades i utländska fartyg. 

J)å jag nu har talat om hur viktig vänertrafiken ~ir för dessa 
trakters industri och niiringsli v över huvud taget, så frågar sig sä
kerligen mången om man kan ge några siffror för de fraktbespa
ringar som uppnås genom cle direkta sjöfartsförbinclelserna, och jag 
skall fö rsöka göra detta. De varierar emellertid starkt för olika 
godsslag och framför allt för olika platser inom området. Störst är 
givetvis besparingen för de industrier och distributionscentra som 
ligger vid sjön. Som en genomsnittssiffra skulle man kunna ange att 
fraktkostnaden mellan vänerhamn och utländsk hamn i Västeuropa 
vicl direkt fartygstransport iir ca 20 kr per ton lägre än om godset 
transporteras per järnv~ig (eller bil ) till hamn vid västkusten och 
d ii r omlastas till båt. Aven fraktskillnaden för o l jetransport från 
Göteborg till vänerhamn med båt respektive med järnväg är av 
denna storleksordning. D et görs sålunda en årlig besparing av om
kring 50 Mkr. Men det betyder också att åtskilliga industrigrenar 
i vänerområdet kommer upp i ett konkurrensläge som mö j ligg ör de
ras fortsatta existens och utveckling. J\/[ed andra ord, om man inte 
skulle kunna räkna med elen direkta sjöförbindelsen från Vänern 
till utlandet, så skulle en stor del av områdets industri icke längre 
bli lönande, utan få neclEiggas. Det är därför som man kan beteck
na Vänerns förbindelse med Västerhavet som livsviktig för stora de
lar a v vänerområdets näringsliv. 

Det är lätt att förstå att man i dessa trakter har blivit djupt 
oroad Över att se hur ömtålig egentligen denna direkta sjöförbin
delse är. Två gånger uneler loppet av tio år har Trollhätte Kanal-
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trafiken blivit avbruten fö r avsevärd ti:l genom rasen i Göta Älv-da len 
· c1 Surte 1950 och Göta 1957. Göta Alv-dal ens geologiska uppbygg · 

Vl . ]" .. 1 l 
nad är sådan, aU nya ras Eitt kan inträffa. Sarnt1c tgt o --:as -:raven 

.o farleelen uenom att t rafiken befinn er sig i ständig stegnng. Från 
i~50 till 1959 har den goclsmiingcl som passerat g~nom kan~len ökat 
• . .o 1 9 till 2 7 milj. ton el v s med 38 %. Den okade trat1ken och 
il c:U1 , , ' . .. o 

de större fartygen torde icke vara utan inverkan på erostOnsforhal-
lanclena i ii.lven. Det är mig icke bekant om hänsyn tas tdl_ cl~nna 
faktor vid de geotekniska undersökningar som nu görs 1 Gataalvs-

kommittens regi. .. 
Man har frågat sig om Göta )\ lv-dalen Över huvud taget ar .d: n 

rätta vägen för den intens iva trafik som nu iiger rum til l och tran 
Vänern och som kan viintas öka ytte rligare i framtiden. Redan Karl 
XI intresserade sig för tanken på en kanalförbindelse me11an Va
nersborg och U cldevalla, och denna sträckning av en kanal var ett 
alternativ som övervzigcles upprepade gånger jämsides med ,:1tbygg~ 
naclen av Trollhiitte Kanal uneler de följande århundradena. Ar 1908 
utarbetades ett fullständigt förslag till en sådan kanal, men alter
nativet med en utbyggnad av Trollhätte Kanal till större fartygs
sto rl ek blev det som kom aU förverkligas. Efter Göta-raset 1957 
bildades en kommitte bestående av representanter för liinsstyrelser, 
komnumer och industrier omkring Vänern, med landshövdingen i 
Värmlanels län som ordförande, för att utreda frågan om icke ka
nalprojektet Vänersborg-Uddevalla vore värt att på nyt~ överväga. 
Genom frivilligt insamlade medel bekostades en unclersoknmg som 
baserades på 1908 års förslag, och som verkställeles av en arbets
grupp best?tende av A B Vattenbyggnadsbyrån, AB Skånska Cement
gjuteriet, Svenska AH Christiani & Nielsen samt OrrJe . &_ Co. Ut
reclninoen visade att en kanal skulle kunna byggas mellan Vanersborg 
och U~lclevalla för en kostnad av omkl·ing 350 Mkr. Den vore då 
avsedel för fartyg· om 6,5 m djupgående _ell er om~ring 6.0~0 ton 
dödvikt mot Trollhiitte Kanals 4,6 m och hogs t ca 2.J00 ton doclvtkt. 
Kana len blir endast 23 km lång mot elen nuvarande ledens 86 km. 

Byggnadsticlen ber~iknas till 8 år. . . .. 
J ag ska 11 in~e n~irma re gå in på utredningens ctetal J er. Den over

lämnades i oktober 1959 t ill Kungl Maj :t rnecl begiiran om att elen 
skulle föranleda utarbetandet av ett fullstämligt förslag till en ny 
kanalled genom statsmakternas försorg. Utredningen har . secl~n dess 
varit ut s~ind på rem iss till Arbetsmarknadsstyrelsen, Rtksnamnclen 



162 

INDUSTRIRÅVAROR 
1959 

Bild 9. 

för Ekonomisk Försvarsberedskap, Götaiilvskommitten Vattenfal ls

styre lsen och S jöfartsstyrelsen. Remissinstanserna har 1~1 ed unclantao· 

av Götaä lvskommitten , i vi lken dock icke nå ()"on r~')resentant f': .~ 
·· · 1· o t O! 

nanngs 1vet e ll er sjöfa rten vid Viinem ingår, ställt sig positiva till 
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fortsatt undersökning, men ~iven rekommenderat att fd1gan om en 

eventuell utbyggnad av Trollhätte Kanal också skal l tas uneler över

vägande. 
Genom en ny kanal skull e viisentliga fördelar för vänersjöfarten 

vinnas. Man skull e få en säker led till havet, vidare skulle mycket 

större fartyg kunna gå upp till Viinern , vilket sku ll e med föra lägre 

f rakter i synnerh et för bulklastgods ink! olj a, och slutligen skulle 

kanal förb in delsens trafik kapacitet bli a v sevärt högre än nu varande 

Trollhätte Kana ls, vilket torde komma att behövas inom 10 ~t 20 år, 

då godsmängelen beräknas ha ökats till 4 ~t 5 mi lj ton ell er g ränsen 

för kanalen s trafikkapacitet Redan nu förekommer tidvis stockning

ar vid slussa rna. 
Jag ska ll ej gå in på något utförligare referat av kanalförslaget 

vare sig det gä ll er elen tekniska ell er elen trafikekonomiska delen, 

då detta skull e ta alltför lång tid i anspråk. Jag vi ll enelast und er

stryka att det från vänerinclustr iens sida inte finnes några förut

fattade meningar om vare sig el en ena ell er den andra kanalleden, 

men att vi anse det ytterst viktigt att en sådan fö rbättring av ka

nal förbind elsen kommer till stånd , att el en kan anses säker och att 

el en får en ti llräcklig trafikkapacitet fö r att kunna betjäna ziven den 

traf ik som kan väntas i f ramtiden. Det är också ett a llva rligt önske

mål. att fartygsstorleken i vänertrafiken kan ökas. 

Huvudfarled erna i Vänern tillåte r redan nu fartyg av 6,5 m dju p

gående. Däremot är endast få hamnar utbyggda för detta djup. 

Det är dock knappast något tvivel om att f lera av de större ham

narna gä rn a sk ulle ta på sig cle kostnader som är förenade med en 

förd ju pning, om en ökning a v fartygsstorlekarna kom t i Il stånd . 

I Viinern mynnar ytterligare tre kanaler. Dalsimids J..:anal sträcker 

sig fr ån Köpmannebro litngt upp genom det dals ländska sjösystemet 

Den är tillgängl ig endast för smärre fartyg och an vän ds huvud

sakligen för virkesbogseringar. Trafikmängelen var 1959 150.000 ton. 

Säfflc Kanal st riteker sig fdm Vänern genom Byälvens vattensystem 

förbi S~iffl e upp till Glavsfjorelen och är av betydelse för industrien 

i dessa trakter. Den kan trafikeras av fartyg om högst 300 ton död

vi kt. Förslag före ligger om en ombyggnad som skulle möjliggöra en 

ökning av fartygsstorll:ken ti ll 700 ton. Kanalen har enelast en sluss . 

nämligen i Siiff le. På kanalen fraktades förra å ret 155.000 ton. Göta 

Kanal, som förbind er Viinern med Viittern och Östersjön och utgår 

f rån Sjötorp , har redan nu trots den begränsade fartygsstorl eken, 
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300 ton död vikt, sto r betydelse för godstrafiken från Vätte rnom
rådet till Gö teborg. varav på kanalen transporteras ca 150.000 ton 
per å r. H ela goclsmjngclen utgör ca 200.000 ton . H ä r bör ocks <"t 
nämnas el en välkända och li vaktiga tur istt raf iken mellan Götebon~ 
och S tockholm med Rederi Al ~ Göta Kanals tre fa rtyg, numera till 
höt·aml e Thunbolagen . Som bekant pågår en utredning som avser 
a tt unele rsöka föruts iittningarna för ombyggnad av Göta Kana l mel
lan Viin em och Vättern t ill viisentligt större dimension er. Om dett <t 
p rojekt förverk ligas sku ll e kraven på Vänerus förb indelse med havet 
ytterliga re stiga . 

E n fjärd e förbind else från Viinern en bit in i landet iir Norsälven 
som ä t· segelbar upp till Korsiilvens sågverk och E dsvalla Druk. Den 
iir ut lopp för Frykensjöarna, och kommunerna i dessa trakter bar 
nyligen börjat in tressera sig för en utredning om att åstadkomma 
en kanalförbindelse mellan Vänern och Fryken . Personligen tror jag 
knappast att en sådan kanalled kan bli ekonomisk, utan anser a tt 
vi bör koncentrera våra kanalfunderingar på mera realisti ska pro jekt. 

För att n ~tgot komplettera min framställning, skulle jag också i 
korth et v il ja nämna ytterligare några fö rhåll anden rörande väner
sjö far ten som kan va ra a v intresse. J ag förb igår emellertid f rågo rn a 
om vintersjöfart och isbrytning, emedan dessa blivit föremå l fö r 
d iskuss ion i annat sammanhang vid denna kon fe rens. 

Viinem har goda regu ljära fartygsfö rbind elser med all a stö rre eu
ropeiska ham nar. A hlm ;nks reder i i K ar lstad upprätthåll er linjetrafik 
på Storbritann ien och ledande kontinenthamnar medmoderna och för 
denna trafik speciellt avpassade fartyg. och t ill Medelhavet har vi 
också direkt linjesjöfart genom Svenska Lloy ds förso rg. 

Förutom A h !marks f inns el et iinnu ett stort vänerrecl eri, nämligen 
Th unbolagen i Liclköj)ing, vars fartyg huvudsakligen går i tramp fa rt 
mellan v;inerhamnar och utlandet, samt i annan norclsjö- och ös
te rsjöfar t. 

Som redan fö ru t nämnts svarar emelle rtid det utländska tonnaget 
nw1era för en mycket betydan de del av vänertrafiken ti ll fö lj d av 
sin <'. låga clri ftskostnacler. Sålun da exporteras nästan alla trävaror på 
utländska kölar. 

Det finns fyra va rv vid Viine rn . V isserligen inte så stora, men 
goda och livaktiga. Det är K a rl sta el s Var v, S jötorps Varv. Åsiverkcn 
i Åm?t! och Bröderna Larssons i Kristinehamn . 
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Mellan vän erhamnarna bedriv s en ganska viktig sjöfart, t ill stor 
del bestående av virkesbogseringar. 

S lutligen kan jag för kurios itetens skull nämna att Vänern har 
enskilt fyr- och lotsväsen, som finans ieras genom en särskild seg
lationsavgift för fa rtyg och gods. 

12 



166 

Vad ar egentligen en jagare? 

A v k apte n J-C DA NCKWARDT , 

Rubrikens fråga ve rkar kanske egendom lig infö r en marin läse 
k rets, men om man stud era r en mod ern mari nkalencl er, så torde e1 
sådan fråga vara mer än en väl motiv erad. T-Lir finn er man niimligeu 
a tt såväl fartyg på Öv er 7.500 ton med huvud sakl igen robotbestyck 
n ing, som fartyg på 1.300 ton med bara luftvä rn , återf inns un cle1 
rubriken " cl estroyers" . el v s i svensk översättning "jagare". M·ell a1 1 
dessa gränser f inns ett ota l varian ter och man sku ll e mycket väl 
kunna Överfö ra elen gamla hi stor ien om bofinken - som såg ut hu 1 
som h elst - t ill jaga rn a. j\ven i fdtga om andra typbenämninga r 
t c f regatterna , finns motsva rande exempel. E n styrkejämförclst 
mellan olika nati oner är a ll tså täml igen intetsiigan cl c om man enbar! 
jämför antal et jagare, fr egatter o s v. Att man utomlanel s blivit varsL 
dc gamla fartygsslagsbeteckningarnas brister antyd er bl a USA ::; 
sätt att benämna sina fartyg t c N uclea r P owerecl Guicl ecl Missile 
Destroyer Leader (DLGN). 

H u r har el å de nu varande fartygsbenämningarna på lätta örlogs
fartyg egentligen uppkommit) Till en bö rj an kan vi kansk e lämna 
de svenska beteckningarna och i stä ll et främ st håll a oss til l engelsk
franska beteckningar. 

Som motmedel mot dc små torpedbåtar, som in fö rdes i de flesta 
mariner i slutet av 1800-talet, sökte man skapa en lämp lig fartygstyp . 
De första enh ete rna kirför ben~imncl es i Frankr ike "aviso-torpi ll eur ' ' 
och i England "catchers" . Dessa typer v isade sig mindre lyckacl e 
och enge lska amiral itetet konstruerade snart en ny typ, som eft er 
sin hu vu du ppgift ben:imnd es "torpedoboats- clestroycr". I Frankrike 
ben~imndes den "contrc torpi ll eurs" . S torleken på dessa fa rtyg var 
c :a 300 ton. Deras "mål" utgjordes dels av de stö rre torpedbåtarna 
(to rpi lleurs de haute mer ) på c :a 150 ton, dels av dc mind re typerna 
("to rpilleurs de I. c lasse" och " torpili eurs dc cl efcnse mobi le"). i 
a llmänhet på 50- 100 ton. 

l Sverige fick v i vå r fö rsta egent liga " torpecibåtsförstörare" 1902 
i och med lVIodes sjösättning. Den nya fartygstypen fick benämning
en fagare ( unelerförståt t "av torpedbåtar"). 

V id t icl en för första v~ir l cl skriget har man i Storbritanni en tappat 
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första. ledet i " torpedoboats-cl cst royer" och kalla r fartygstypen en
bart " destroyer". l T ys kland och F rankri ke använde man emell ertid 
fortfa rande dc ursprungliga benämningarna. Fartygstypen ökade 
emeller tid i storl ek och fö rsta världskrigets " destroycrs" hö ll sig i 
rege l något uneler J .000 tons sto rlek med en huvudbestyckning av 
10 cm a rt il leri och torpeder. 

Under mell ank rigshen g ick el en marina utveck lingen lång-samma
re. l-hrv icl spelade dc öve renskomm elser om begränsni ng av flott
ru stningarn a, som träffades vid \A/ashington- och London-konfe
renserna 1922 resp 1930, en viss roll. l fråga om dc mindre far
tygstyperna g jonles i \;Vas h ingtonöverenskommelsen ingen begräns
ning, medan man chremot vicl Lonelonmötet enades om att begr:insa 
"jagarnas" stor lek till 1.500 ton, mecl unel antag av 16 % av total
tonnaget, som fick vara på max 1.850 ton. 11aximikalibcrn för ja
gararti ller i fastslogs till 13 cm och livsbngden till 16 år. 

Londona v talet unelertecknades dock bara av USA, J apan och Stor
britanni en . ] 93 1 träffades emellertid en överenskommelse mell an 
F rankrike och Italien i Lomlonfördragets anda. 

1936 slöts i London ett nylt fö rdrag mellan sjömakterna, som 
innebar en revision av tidiga re överenskommelser. Såväl Tyskland 
som Sov jetunionen anslöt sig till el etta avtal. I detta förd rag, som 
endast in nehöll kvalitati va begr:in sn ingar, hade fartygstyperna änd 
rats och " jaga re" gick nu under rubriken "lätta Övervattensfartyg 
med kanoner upp till 15,5 cm och ett tonnage mindre än 3.000 ton". 
Detta sätt att beskriva fartygstyperna antyder. att man redan här 
fann dc sedvanliga benämninga rn a alltför intetsägand e som defini
tion er . l händelse av kl·ig upphävdes dock alla förp liktelse r av det
ta slag. 

De fartyg av " jagartyp", som fanns vid andra världskr igets bör
jan , bör a ll tså ses mot bakgrund en av ovannämnda överenskommel
ser. Orsakerna ti ll att man 1939 än nu kunde särskilj a olika fartygs
typer ganska väl från varandra . är alltså delvis att söka kiri och 
inte enbart i att strategi, taktik och teknik frambringat en viss typ 
av fartyg . 

I och med andra världskriget upphörde alla begränsningar a v ovan
nämnd art och man hade fria händer att konstruera vilka fartygs 
typer man önskade - eller kanske snarare behövde - som vapen
bära re. T idsfaktorn medgav emellert id inte, att man under brinnande 
krig g jorde några revo lu tionera nde ändringar i fa r tygstyperna. And -
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ra världskriget karakteriserades för de lätta övervattensfartygens de' 

närmast av de stora seriebyggena av snabbt byggbara stanclarclfartyg. 

friimst för konvoj skydd. 

Det tog ganska många år efter andra världskriget innan krigs

erfarenheterna had e bearbetats och de nya vapnen och övriga tekni s 

ka landvinningar gav resultat i form av nya fartygskonstruktioner. 

Nä r man på västsiclan blev medveten om de sovjetiska ubåtsbygge 

nas omfattning , koncentre rad es dessutom intresset främst till fregatt 

området och det är inte förrän mot slutet av 1950-talet, som man 

kan tala om nya typer av övervattensfartyg i " jagarklass" . 

Låt oss nu efter denna lilla historiska expose åter vända till nu e 

och till att börja med granska hur fartygen, som i 1961 års marin

kal endrar återfinns under rubriken "cl estroyers", ser ut. J a, för dc! 

försia konstaterar man, att man i regel har differentierat fartygen 

inom denna grupp på ett antal undergrupper. I toppen av denna 

lista f inner vi de s k "clestroyer leaders", där elen amerikanska atom· 

drivna och robotbestyckad e Bainbridge har ett fullastdeplacement på 

7.600 ton. Den officiella amerikanska benämningen är Nuclear 

Powered Guided Missile Frigate (DLGN) - där DL i förkortningen 

betyder "destroycr leader", trots att typen i stort benämns "frigate". 

Denna fartygstyp kan nästan sägas vara en modern arvtagare till 

de tidigare lätta kryssarna . Fransmännen för å sin sida i typbeteck

ningen ofta in elen taktiska användningen och kallar sina fartyg av 

denna typ för "escorteurs d' escadre", medan engelsmännen har be

hållit den ursprungliga ben~imningen "destroyer" för sina störst 

enheter, bl a County-classen på 6.200 ton. Italien har här infört en 

korsning av beteckningarna - eskortkryssare (Incrosiatori di Scorta). 

Speciell anv~inclning eller utrustning utnyttjas numera allt mer som 

utgångspunkt för fartygstypsangivningen. Vi finner t e "raclarpicket 

destroyer", "an ti-submarine-clestroyer" och "destroyer-minelayers". 

Den amerikanska metoden att benämna fartygen, dels efter fram

elrivningssättet - atomkraft eller ej -, dels efter huvudbeväpning

en - robotvapen eller ej -, är ganska logisk men även den franska 

metoden har sina förd elar. 

Benämningen fr egatt (frigate ) har anor seelan segelfartygens da

gar men kom till användning för moderna fartyg först uneler andra 

världskriget och då i Storbritann ien. De fartyg, som kom att benäm

nas fregatter, kallades tidigare "sloops", medan andra världskrigets 

bredbukiga och robusta eskortfartyg kallades för "korvetter" ( cor-
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vettes ) . I U SA var man mindre benägen att skapa nya benämningar 

på motsvarande fartyg. Här kallade man fartygen av här aktuella 

typer för "destroyer escort" eller "escort ships", och det var inte 

förrän 1955, som man införde beteckningen "frigate" i samband med 

omdöpningen av elen s k Mitcher-classens "clestroyer leaders" till 

"frigates" . Dessa amerikanska "fregatter" är emellertid större än "ja

garna" - 4.700- 7.600 ton - vilket onekligen ytterligare trasslar 

till bcteckningsfrågan. 
Även i fråga om fregatterna är specialisering vanlig. Hiir finn s 

t e "anti-submarine", "anti-aircraft" och "aircraft-clirection" frigates. 

En så långt driven speciali sering är naturligtvis enelast tänkbar för 

en stormakt men även h~ir begränsar el en handlingsfrih eten när det 

gäller fartygens utnyttjande samtidigt som känsligheten för fö rluster 

ökar. Det är därför ganska naturligt när Storbritannien i sin senaste 

fregattyp söker kombinera a lla dessa specialiteter till en enda fre

gattyp med beteckningen "general purpose". 

De brittiska horvetterna har num era försvunnit som fartygstyp. 

Enstaka exemplar av dessa kan återf innas i mindre nationers flottor 

såsom fregatter. I mitten av 1950-ta let byggeles emellertid i Italien 

för NATO ett standardfartyg på c :a 1000 ton, som utom till Italien 

levererades till Holland och Danmark och som klassificerades som 

horveti (på ital ienska "corvette" ). Mera som ett kuriosum kan man 

här bringa i åtanke de f ranska sjöofficersgraderna "capitainc de 

fregate" och "capitain e de corvette", med sin anknytning till segel

fartygens tid. 
Låt oss då till slut återvända till vårt eget land. Hur ter sig våra 

moderna lanelskaps j aga re i elen internationella "j agadam i l j en"? J a, 

man kan nog påstå att de såväl när det gäll er storlek som beväpning 

kan hänföras till "clestroyers", utan någon särskilt angiven specialitet. 

När Hallandsjagarna definitivt får sina sjörobotar och lvrobotar är 

installerade kan de internationellt klassas som "guicled missile 

clestroyer" .. I fö rsvenskning rskulle detta bli "robotjagare" vilket 

emellertid ur språklig synpunkt inte är särskilt lyckat - det är ju 

inte robotar man j agar! Man skulle då lättare kunna tänka sig att 

använda elen taktiska användningen som grund för typbenämningen. 

"Flottiljleclare" skulle t e vara en ganska lämplig benämning. Vid 

en sådan typbeteckning spelar beviipningen (robot eller e j ) m inclre 

roll. 

Om man ser på våra övriga " jagare" så måste man konstatera, 
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alt staelsjaga rna närmast bör hiinföras t ill " fast f rigates". I Jane' s 
Fighting Ships återf inns också vå ra nuvarande f regatter redan uneler 
rubriken " fast anti submarine fr igates" , el v s ubåtsjaktfregatter. 

l detta sammanhang kan man kanske fråga sig varfö r våra m o
torLo rpeclbåtar inte bara beniim ns "torpedbåtar" . 1 denna fartygstyp s 
barndom, när ånga ii nnu var aktue llt, behövde framdrivningsmask i
ner iet kanske anges men num era ä r det närmast onöd igt. l lu r bli r 
clct med typbeteckningen om man skaffa r gasturbin drift? 

Specialitetsbenäm ningar ä r inte hell er främmand e för oss. Man 
behöver bara erinra om "pansarkanonbåten" - där benämningen 
beskriver fa1tygets skydel och beviipning - medan beteckningen "at
lackbåt" anger den takt iska an v~in clni n gen. Systematik en ~i r som sy
nes varierande. 

Denna lilla stuelie i fa r tygsbeniimningar inom " jagarfami ljen" gör 
inte anspråk atl vara fullsLindig men kan kanske bsta uppmärksam
heten på elen förvi rring som råeler inom detta område v~ir l clen över 
och som kan vara värd att beakta nä1· man tal ar om örlogs fartyg
och jiimför olika nation ers mari na rustningar. Under en och samn1a 
typbeteckning kan a ll tså dölja sig fa rtyg med helt oli ka taktisk an
vändning och m ed så olika tekn iska egenskaper att en jämförelse 
är helt omöj lig eller meningslös. För vår egen del kunde kanske en 
översyn av vå ra egna typbeteckningar vara motiverad i sa mband med 
öve rg:mg ti ll en flotta enligt Ma rinplan 60. 
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.Ä Id re tiders raketer 

Av museiintendent YNGVE JOHANSSON . 

På Va rv smuseet i Kariskrona pagar to r närvarande en liten ut
stäl lning, betit lad "Sju ttonhunclratalets artill eri och raketer". I an
slutning ti ll denna vi ll jag h ~ir berö ra något av utvecklingen fram till 

våra mod erna raketer och robotar. 
Raketen är känd sedan ett par tusen å r. och man vet, att den hitr

stammar från Kina. Kineserna har ju även fått "skulden" för kru
tets upp f inn ing, och raketer har genom tiderna fram till vårt år
h und rade drivits med krut. A llm änt kan sägas , att raketen är ett 
exempel på Newtons tredje lag, som säger att " va r je kraft upphävs 
av en kraft i motsatt riktn ing, av samma storlek som kraften själv". 
F rån början är raketen i vila . Gasmassans energi i raketen är bun
den . Om .raketen startar med utströmningshålet (dysan) shlngt, sktd
le raketen , om den håller , fortfa rande befinna sig i jämv iktsläge. 
Inre t rycken upphävas av motkrafter frå n väggarna. Så fort dysan 
öppnas upph~ives del ta jämviktsläge och raketen rusar i väg i mot 
satt r iktni ng mot den utst römmande gasen. 

Vad som i dag kan synas en lekm an märkligt är den oföränd rade 
fo rmen på modern a robotvapen och raketer vid jämförelse m ed de 
1600-ta lsraketer, som h ~ir v isas i bi ld. Aven fö rh å llandet mellan 
drivmedelsrum och rummet fö r nytt ig last tyckes i stor t sett vara 

lika . 
De y ttre fo rmerna , som vi nu vet har stor betydelse för has

tiabeten är i IJrincip desamm a. De moderna robotvapnen ~ir ju en-
b ' . 

clast u tfö rci a i större ska la och i anna t materia l, möjliggjort av elen 
enorma tekni ska utvecklingen. T ill detta kommer ju f rämst de n ya 
kraftiga brän slena , som ständigt tycks förb~ittras . Styrningen av ra
keten har utvecklats från den enkla raketkäppen och de redan på 
1870-talet konstruerade rodren, som automatiskt påverkades av de 
utströmmande gaserna , till cle n u varande styr- och startra kete rna. 
som kan på verkas av rad ioimpu lser på stora avstånd. 

R edan på 1200-talet känner man raketen i Europa. D en tyckes 
då här li ksom tidigare i Kina f rämst ha använts för fyrverkerier. 
Men el en kommer snart a tt användas fö r krigsbruk, i härar och på 
fa rtyg, främst för avgivande av signaler m en även fö r antändnin g 
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Bild l. 

Olika typer av raketer från 1600-talet, Obs! trestegsraketen längst t . v. 
k opparstick från 1676. 

G 

av fartyg och byggnader. I svenska flottan uppträder vid 1500-talets 
mitt ett stort antal fyrverkerip jäser, bland andra de s k fyrpilarna 
som avsköts med fyrp ilsstyckena eller skottbalkarna. Dessa använ
des främst för att tända eld på fiendefartygens segel. En dylik 
skottbalk finnes på Varvsmuseet. Den är avsedel för sexton 
fyrpilar, d v s små raketer, bestående av en pappershylsa, i främre 
änden försedd med blykula, vari finnes ingjutna hullingar, som skul
le fastna i segelduken. Dessa vapen, som kunde sidoriktas några 
grader, var som regel placerade i märsarna på fartygen. Innan 
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Bild 2. 

Från utställningen på Varvsmuseet: 
1800-talets raketer v id sidan t v AU-granat från 1950-talet, till höger på 
golvet ett fyrpilsst ycke för 16 raketer. "Fyrpilar" användes v id flot tan under 

16- och 1700-talet. 

skottbalken började användas, avsköts fyrpi larna med stålbågar. Fyr
verkeripjäserna betraktades vid denna tid som ett far ligt vapen då 
skeppens antändningsytor var stora, och förödelsen kunde bli fö rö-
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dande. l 1568 3rs skeppsgårdshandlingar f inn es ett förs lag öve r 

f lottans fyrve1·k. E nligt detta utg jorde behovet av t ex fyrpi lar för 

a ll a skeppen 550 , och 63 fy rpil sstycken fanns. Det var byssegjuta

ren mäster Giliu s, som tillv erkade E ri k X I V :s fyrverk för fl ot-tan . 

U ngefär l 00 å r sena re kan man lä sa om provskjutningar med f:.•r

pi lar. D e utfö rdes mot ett gammalt segel år 1657 på Skeppsho!m en 

i Stockh olm ptt order av Am ira litetskoll eg ium. 

r handlingar f rim år ] 561 beskrives raketc rn a mycket noggrant. 

jrJ:an föres lår redan dtt, at t hylso rn a göres av järnbleck och att cl e 

skall fernissas för att und vika rost. Den äld sta avhandlingen i raket 

och f yrv erk erikonstcn, som förvaras p~t Va rvsm useet, ä r den tyska 

översättningen av el en polske generalfältmarskalken Casimiro S imi c

nO\\·icz på la tin skri vna arbete. Den tyska t iteln är : "Voll kommenc 

Geschutz-Feuen\·erk und Buchsenmeiste rei-Kunst" . A rbetet är ut 

givet i Frankfurt am Main 1676. D enn a bok tord e otvivelaktigt med 

si na många deta lj erade beskri vninga1· från såväl "ern st"- som lusl.

fyrve rkeri ha f t sto r t in flyta nde på ut. vecklingen inom raketväsendet 

vid flottan och erk anncrligen hä1· i Karl skrona . Redan vid 1600-

talets slu t synes hiir ha anlagts ett fyrv erkeril abo ra to rium. som seelan 

i ett sekel fa nns på Stumholmen. I K arlskrona intar Daniel Grundell 

en f ramstående plats inom fyrv erkeri et v id början av 1700-talet. 

Han var åren 1712- 16 tygmästare vid Karlskrona örlogsva rv. Gnn~ 
dell. utförde bl a ett stort anl.al lav eringar, vi sande de verktyg. som 

användes vid rakettillverkningen . Såväl laveringarn a som verktyg 

och modell er finnes i origina l bevarad e på Varv smuseet. 

De som ti llverkade fy rverk och de som betjänade vapn et kallades 

a ll a. fy rverkare. Särskilda fy rverkerikaptener fann s, så upptog t ex 

1679 års personal sta t l st "F eurverka re Capita ine" med en å rslön 

på 392 dal er si lverm ynt. A tt detta in te räckte t ill livets nödtorft, 

f ramgår av de klagomål. som tid eft er annan inkom till Amirali tets

co lleg iet. E rn st H olmberg n ~imnc r härom i sin bok om A mi 

ral itetsk yrk ans i Ka rl skron a historia . Så Eimnade t ex år 1705 

en fyrv erka rekapten Lars Dahlberg en skrivelse, va ri han ta lar om 

sitt "arm a och mise rab la till stånd. Jag ä r icke mäkt ig att skaffa mig 

det ringaste (sal ve venia! = förlå t mig !) - ett par skor på fötter

na. Jag gå r ciagligen till mit t träland e a rbete uti K Maj :ts tj änst 

med en hungrig mage, och då jag konm1er hem, äger jag vid dagens 

s lut e j en brödbeta för min mun att st~irka mina krafter med, en fin! 

Mitt tillstånd är så eliindigt, att jag blyges det alldeles uttrycka. Om 
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Bild 3. 

Interiör fr ån raketverkstad på 1600- ta!et . Kappustick j1·ån Casirr:iro Simienowicz 

"Geschi.it z Fei.ierwerck" tryckt i Fra nkfurt am Main år 1676. 

där är någon råd, så beder jag för Guds skull om hjälp. ptt det at t 

jag, som fr?m min barndom ståt t i K Maj :ts tj~inst. må med ett 

glad t hj ärta haiva liv och bl od osparda för min a lkrnådigaste K o

nung och mitt fäde rnesland ". Som synes var fyrverkarens yrke då 

ej så eft ersträvansvärt. De som i dag syss lar med rakete r och ro

bota r behöver nog ej gå barfota . 
I S verige sammanföreles på 1700-ta let a ll a fy r verkare i fyrv er

kerikompanier. Detta framgår bl a av en handsk riven in struktion 

från 1700-talet , bevarad på Varvsmuseet Å r 1779 upplöstes emeller

tid dessa kompanier, och fyrv erkarna uppdelades på artill erikom pa

nierna . Benämningen försvann 1816 men återupptogs 1824. då ett 

arvode för en fyrverkare anslogs med skyldighet att und ervisa i fyr-
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Bild 4. 

V erktyg /ör rakettillverkningen pet 1700-talet, jämte litteratur utställda i monter. 

verkerikonsten inom artillerivapnet. Å r 1846 bildades fyrverkerikå

ren. Officerare och underoff icerare i denna kår kommenderades 

från art illeri regementena, där de kvarstod med lön på stat. Dessutom 

bestod kåren av en förste och två andre överfyrverkare samt 22 

fyrverka re med löner på kårens stat. Fyrverkarekåren upplöstes år 

1866. 

Som exempel på hur effektivt 1700-talets primitiva raketförsvar 

kunde vara , kan nämnas engelsmännens belägring av den indiska 

sta el en Seringapatam år 1799, då Tippo Saibs soldater kastade en 

mängd raketer mot engelsmännen och förorsakade dem stora för-
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Bild 5. 

Dessa typer av raketer tillverkades här pet 1700-talet. Kopparstick fr ån 1676. 

luster, tre gånger misslyckades belägringen, innan staden intogs. 

Raketerna, som här användes, var av j ~irn med en stång av 

bamburör. Det var härifrån, som den engelske ingenjören och ar

tillerigeneralen William Congreve (f. 1772, d. 1828) fick iden till 

sina raketer, och han var den förste, som i E uropa gJorde lyckade 

försök med krigsraketer. De första congreveska raket:rn.a. bestod 

av en cylinder av järnbleck med ett koni skt huvud av gjutprn . Cy

lindern innehöll en kraftig raketsats och det koniska huvudet en 

brandsats. Rakethylsan hade en längel av 8 till 10 gånger diametern . 

Den största typen hade en diameter av 24 cm, dess rakethylsa .var 

2,4 m, och raketkäppen för styrningen ca 10 m lång. Det ko~1ska 

huvudet av gjutjärn, som innehöll lasten, var konstruerat antmgen 
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Bild 6. 

Raketstockar, verktyg /ör tillverkning av raketer. Kopparstick fr !in 1676. Exakt 

samma modeller användes här i Karlskrona pd 1700-talet. 

för en brandsats eller också förseeld med en sprängprojektiL Congreve 

konstru erade ä ven lysraketer, som på sin största hö j el kastade u t 

en starkt lysand e kula. Denna åstadkom ett så klart och kraftigt 

sken, att man tydligen kunde iakttaga fi end ens rörelser. Kulan hade 

en b r~inntid av fem minuter. Den dalade ned i en fallskärm , till 

vilken den var fäst genom en kedja . Congreves raketer användes 

första gången i anfall et mot Boulogne 1806. De var också ett av 

de vapen, som engelsmänn en använde ombord på sin f lotta vid sitt 

bombardemang av Köpenhamn den 2 september 1807, då hela sta

den antändes, en händelse, som många i Sydsverige var ögonvittne 
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ti ll. Det var ett cljiivul ens vapen. ans~tg man , och .~(öpenhamns kom-

cl·111t o-eneral Pe)'t1lann förklarad e : "Engelsr:nannen kastade for-
n1en <= , b , . .. . .. 

utom bomber ett slags raketer, som mte brukar anvan_cla s. av Clvtlt -

·ade nationer" Trots att rak eterna förorsaka de stor toroclelse blev 
seJ< · o 

de dock ej avgörande för strid ens utgång, och ma1: .. ansag, att ra

keten nog ej var ett vapen, som hade framticlen tor stg, det var 

alltför långsamt och kraftlöst i jämförelse ~~~ ed bomberna, vars 

verkan var snabb och förödand e. ] vårt land borJad e Congreves ra

keter at t an vändas år 1813. Och i en uppsla?·sbok från 1880-talet 

kan man läsa: " 1 umcra äro rak eter för egenthgt krtgsbruk hel t och 

båliet bortlagda". 

Y~ . 6z 

Bild 7. 

Deltavingade raketeT. Kopparstick frdn 1600-talet. 
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Aven försök med raketelrivna torpeder har gjo rts. R edan år 173u 
omtalas elen första iden till en rakettorped. Under 1800-talet pro 
vacles ett flertal dylika torpeder. En del relativt goda resu ltat nåd 
des med vVhiteheacls 45 cm torped, i denna kunde inrymmas raket 
satser på upptill 200 l~g. som beräknades ge torpeden en fart a\ 
19,5 knop på en elistans av 1800 m eller 48 knop på 950 m. Svå 
r igheten var vid denna t id framför allt att uppnå en jämn förbrän
ning och därmed elimin era de därav orsakade stora fartvariationern ~t 

och därmed unelerlätta styrningen. År 1863 patenterades en torped, 
framdriven av en sammansättning lika med den i raketer vanliga och 
styrd med vingar på torpedens akterdeL Dessa manövrerades auto
matiskt genom gasens inverkan. Samma år konstruerades en kom
bination mellan projektil och rakettorped. En annan typ av raket
to rped uppfanns år 1877 av en engelsk sjöofficer, G Qvick. Denna 
torped va r förvi ll ande lik dagens antiubåtsraket. se bi ld 2 och 8. 

F 

Bild 8. 

Qvicks rakettorped. 

På Qvicks torped pressades raketsatsen in i en behållare A och utborrades 
sedan. Raketsatsens form skulle vara sådan att förbränningen blev jämn, vilket 
skedde genom att hålet gjordes exentriskt. En luftkammare B, åtstrypt pli 
mitten, fästes akter om raketsatsbehållaren. Styrningen skedde genom fjädrar D . 
Bottnarna E och F voro av metall, cementerade fast, de trycktes ut av gaserna 
vid antändningen, som skedde genom tändröret G. Sprängsatsen finnes givet-

vis i konan C. 

Den mest kända rakettorpeden vid 1800-talets slut var elen år 
188~- i Förenta Staterna provade V e eks torped. Ä ven torpeder med 
ett slags gasturbiner prövades. 
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UNGES FLYGANDE TORPED. En övensk uppfinning. 

Med major Unges flygande torped företog s 
sprän gningsförsök den 20 och 21 aug. på en 
holm e, omkring 1 mil norr om Vaxhol m. 
H varje sprängkam mare af (martinstål) väg
de omkring 100 kg . och innehöll 53 kg. vått 
bomullskrut. Effekten af torpedens nedslag 
var storartad. På ända till 30 meters afstånd 
afs logos träd, och marken rundt omkring be
t;icktes med löf och kvistar, hvilka afsletos 
genom lufttrycket. Ur en bredvidliggande 
bergvägg utsletos stora klippstycken. 

Den här avbildade sprängkammaren (stå
ende) till en 30 cm. torped är en av de vid 
nämnda tillfälle sprängda. En torped av den
na dimension håller en längd af 2,4 meter 
och torde kunna tillryggalägga en distans af 
8-10,000 meter, medan en 10 cmtrs torped 
går c :a 5,000 meter. 

Den ö f vers ta bilden v isar en fu ll ständig 
10 cm. torped. A-B är sprängkammaren, som 
innesluter sprängladdningen, hvilken åstad
kommer effekten, D-A rummet för satsen 
som antänd drifver fram torpeden genom 
luften, C-D turbin läget, E är sjäiva turbi 

ben, som har plats i turb inläget för att gifva torpeden rotat ion under sin flygt. F tur-
men bakifrån med sin elektriska tändare G. H är turbinen sedel framifrån. 
T~rpedem sprängladdning detonerar vid ans lag mot fast föremål eller om den slår 

fed l vatten 2-6 meter under ytan i ändamål att i eventuell närhet af ett fiendtligt 
anyg under dess pansar spränga hå l i fartygets botten. 

M Vi meddela jämväl ett porträtt af uppfinnaren af detta modernaste krigsredskap, 
a1o~en i armeen, f. d. Kaptenen vid Generalstaben \'VILHELM UNGE. 
MaJor Unge är jämväl uppfinnare t ill den sedan 1892 till krigsbruk v id svenska och 

norska anillerierna införda afståndsmätarcn eller te lemetern. 

Bild 9. En sida ur "HVAR ÅTTONDE DAG" 1902. 

13 
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I vårt land experimenterade kaptenen i armen Vilhelm Teoclnr 
Unge ( 1845-1915 ) med sin lufttorped i slutet av 1890-talet. Unge 
följ de raketprincipen , i det han i projektilens bakre del inrymde en 
clrivsats, som uneler långsam förbränning utvecklade ett högt gas
tryck. Unges rakettorped uppnådde en skottvield av ända upp ti il 
10.000 m. H uvudfelet med hans uppfinning var, ansåg man då, a tt 
elen stä llde sig alltför dyrbar. Då man kort därefter uppfann stöt
säkrare sprängämnen, ansåg Unges lufttorped ej få någon krigs 
mässig användning. D en provsköts i Stockholms skärgård ännu 1902. 
men marinförvaltningens representanter ansåg elen ej tillräckligt 
träffsäker. 

Ä.ven inom livräddningväsendet togs raketer i bruk. Det var uneler 
1850-talet, som detta började organiseras i och med engelsmann en 
Dennets uppfinning av livräddningsraketen. I Sverige framställde ~ 

förslaget om inrättande av liv räddningsstationer av kommendör J l\ l 
Melancler i ett anförande i Örlogsmannasällskapet i Karlskrona 1852. 
Sällskapet sände en skrivelse härom till chefen för sjöförsvarscle
partementet, som resulterade i att 1853- 54 års riksdag beviljadl' 
anslag för ändamålet. På dessa stationer har under ett sekel många 
människoliv kunnat räddas genom raketutskjutna linor. 

KALLOR 

Handskrifter: 

Tre handskrifter från 1700-talets mitt, Varvsmusects, Karlskrona, bibliotek. 
Författare okända. 

Modellkammarens inventarium. 

Tryckta : 

Simienowicz, Casimiro: Vallkommene Geschutz-Feuerwerk- und Buchsenmeiste-
rei-Kunst. Tryckt i Frankfurt am Main 1676. 

Törner, A. R.: Fyrverkcrikonsten . 1885. 
Nordisk Familjebok, första och tredje upplagan. 
Zettersten, Axel: Svenska flottans historia, första och andra delen, 1890 och 1903. 
!{var 8 dag 1902. 
l{olmberg, Ernst: Karlskrona Kungl. Amiralirersförsamling 1914. 
Blomberg, I och Arsenius, F: Uppfinningarnas bok, femte delen 1926. 
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Tyranniet satt system 

Av kapten LENNART FORSMA.N. 

I sin sista di ktsamling - Vagnen - har Harry Martinson bland 
mycket annat även i några d ikter skildrat livets slut och männi skans 
känsla inför detta. Motivet är knappast ovanligt varken hos Martm
son eller bland andra lyriker. ]-]ans grundton är dock mer resigner<1.t 

pessimistisk i Vagnen än i hans förra diktsamling_- Gräsen i !hu le. 
Då han c];[r använde våren och sommaren som hvssymboler, ar det 
i stället hösten och vintern som tjänar samma syften i Vagnen. 

Den död man skildrar kan emell ertid vara lika olika som sätten 
på vilka elen skildras. Martinson har lyckats a tt på ett ?förglömli~t 
sätt i åtta versrader ge oss en bi ld av vår tids ohyggl1 ga masselo
elande i el ikten "Skänclacl död". 

Genom massmorelen 
har makten slaktat också elen ande 
vi breles att fö1·knippa med människoclöclen. 
Dödens majestät ligger slaktat. 

Den clöcl man gav millioner 
var en el j urclöcl . 
Där Karans b~tt förr väntat 
låg en kreatursElrj a. 

Dikten eno·a<rerar redan genom motivets ohyggligh et. Att elen dess-
utom är ski-fv~1 utan affekt och utan kommentarer gör sannolikt att 
elen griper oss än starkare. 

Vad Martinson haft i tankarna verkar uppenbart. Det som skakat 
honom är elen män skliga civilisationens avarter och de uttryck dessa 
tog sig und er andra världskrigets massdödande av människor. Att 
nazisternas cyniskt och medvetet bedrivna utrotning av hela män
niskoraser har berö1t Martinson liksom hans omvärld starkt är väl 
känt. Det kan därför vara motiverat att som komplement till "Skän
dacl död" Eisa de skildringar som nu fö religger av elen nazistiska 
eran och cle uttryck nazismen tog sig under denna. 



Det har inte fattats "ögonvittnessk il dringar" av olika typ och kva
litet från denna tid i ef terk rigsli tteraturen. Tvärtom de ha r va rit 
vanl iga. Under de två senaste åren har det emellertid kommit tva 
böcker som är av särskilt intresse. 

Den första är den engelske historikern Alan Dullocks verk -
1-]itl er. En studie i tyranni (Tiden 1960) i utmärkt öv ersättning av 
Ture Nerman. ~ Denna gör anspråk på att vara den första veten
skapliga framstä llningen om el en man som stod i centrum för det 
ödesdigra skeende, som ledde fram till det andra v~irldskr i get. Det 
ligger sju års forskningsarbete bakom verket, som trots sin omfatt
ning (530 s) och sin dokumentariska saklighet ~i r synn erligen lä tt
l ~ist. Bullock ger oss en så full ständig bild av L eda ren, som det ä1 
möj ligt att lämna idag, och avslöjar obarmhärtigt myterna kring 
Hit ler. J-:Tan rullar upp ett blodigt panorama från de första årens 
h ~insyns lösa politiska intriger och gatuslagsmål, över utnämningen ti l1 
rikskansler, junimorden 1934, det cyniskt förberedcia kriget, "lik
fabrikerna" med gaskammare och krematorier och fram till s lutet 
i bunkern i Berlin. 

Den andra ~ir den av lägerkommendanten i förintelse lägret Ausch 
witz ~ Rudolf Höss ~ fö rfattade sjä lvbiografin ~ Kommendanl 
i Auschwitz (Norstedts 1958. ). Att den i all sin ohygglighet ~i r 
saklig kan knappast best ridas. Til lsammans med Bu llaeks "Hitler" 
ge r den en god bild av nazismen och dc händ elser som nu långsami 
håller på att sjunka ned i historiens glömska. 

Över femton år har gått seelan krigets slut. T iden har gett oss 
nya perspektiv på det politiska skeendet und er och före kriget. Un
der krigsåren och t iden n~irmast d~irefter var m~mga all tför ensidig: 
informerade och dessutom oftast alltför käns lomässigt engagerade 
för att kunna bilda sig en riktig objektiv uppfattning. M1ycket av 
det som då skedde har vi numer seelan känslorna lagt sig och hand
lingar, vittnesmål och skrifter blivit offenliga kunnat få en mera 
nyanserad bild av. JVIycket av det som då upprörde har nu tonats 
ned och mycket av det som förtegs är nu känt. 

Det hade därför inte förvånat om de sista krigsårens uppiskacl e 
antinazistiska och antityska kän slor så småningom hade förbytts i 
en mer förstående bedömning av denna tids speciella problem. 

Före kriget var det många som inte ville tro, att nazisterna med
vetet arbetade med kriget som mål. Man försökte iställ et ta fast a 
på det positiva i naz ismen, försökte se det rimliga i Flitlers krav 
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l Va r därför beredd att s l ~ita över clc värsta grovheterna. Den 
OC1 · d 
bedömningen kan givetv is angripas nu efteråt eftersom elen v1sa c 

·(f vara felaktil!. Men under åren fö re krigsutbrottet var elen all-s 1, u •• o l o ., t 
män och ä ven rimlig. Dc som el å gav uttryck for sac a.n~ as1 ( er 
brukar nu ofta nedsättande kallas för "appeasem~nt" -?.ohtlker ell er 
"Miinch enmän" efter el en olustiga uppgörelsen 1 Munchen 1938. 
Det kan förvisso sägas mycket om denna och de fö ljeler el en fick 
på både kort och lång ~~kt. Histor ien kring f?rl~andlingarna ,_ avt.a l~t 
och dess konsekvenser a r av utomordentligt mtr esse . men skall 1cke 

tterJi o·arc behandlas här. Vi ljan att då nå en fr edlig overenskom
~1el se ~11 ed Tyskland måste emell ertid bedömas med 1938 års ögon 
~ch inte med våra efterkrigsögon. JVIan trodde då och hoppades 
fortfarand e att Hitler in te vill e dra ett krigs fasor över sitt fo lk. 
Det var det hopp man had e och det hopp man höll sig kvar vid 
hösten 1938. ~ I-lade det varit politiskt och moraliskt riktigt att 
1938 kasta Europa in i ett storkrig o m det var så att Hitler verk
ligen var tillfredsställd om han fick Sudeterna? ~ Det var trots 
allt inte alldeles självklart att Sudetområclet i sin helhet skull e till
höra Tj eckoslovakien. - Detta va1- Chamberlains ocl~ Dalad.iers eli
lemma. - De gjorde sin bedömning som senare v1sade s1g vara 
fe laktig men det är orättvist att påstå att den d å var orimlig. . 

Det fanns visserligen politiker som var av en annan uppfattnmg 
och som hade det moraliska modet att även ge offentligt uttryck för 
denna. - \ i\T inston Churchill , Anthony Eden och Duff Cooper torde 
vara de mest kända och betydande utav dessa. Ä ven i vårt land ville 
man emellertid gärna i det längsta hålla sig fast i det hoppets halm
strå som erbjöds genom elen protyska propagandan och dess tal om 
den tyska f redsv iljan. . 

Under kriget målades nazism en enbart med färgerna svart och v1tt. 
Vitt av dem själva och svart av deras fiender. Att det under sådana 
förh ållanden var svårt att bi lda sig en riktig uppfattning i vår iso
leracle avkrok av världen är naturligt . Det fanns därför grundad 
anlednino- att räkna med en betydande modifiering av vår bi ld av 
naz i sme1~ och dess gärningar när alla handlingar i målet blivit of
fentliga och de starkaste kiinsloengagemangen lagt sig. 

Hur är då vår nutida bi ld av den tyska nazismen jämförd med 
krigsårens? Att elen är mer nyanserad och mer obj ektivt riktig är 
självklart eft ersom alla numer kan betrakta frågan enbart hi storiskt. 
eftersom nazismen inte liingre har någon politisk aktualitet. Det 
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miirkliga och ovan liga är emell ertid att nu niir skeend et börjat kun n; 

kartbggas obj ektivt ha r bilden inte mildrats utan tvärtom bli vit 

alltmer avskräckand e och fasanfu lL 

Det finns förvisso ingen anledning och inget positivt i att idag 

odla dc ant ityska k~in s l or som seelan krigsåren kanske finns latenta 

i:10111 många av oss . Det vo re at t proj icera en inställ ning till ett po

litiskt system - om nu hitl eri smen (v ilket sannolik t är en mer 

adekvat benämning på det som oftast kallas för nazismen) verkligen 

kan göra anspråk på att ka ll as för ett poli t iskt system - på en in

stä lln ing ti ll en nation eller kanske riktigare på en språkgemenskap . 

Dessa bör hå ll as isii r . Det vore emell ertid djupt felakti<Tt och för 
• . . b 

t ramt1cl en farligt a tt ta detta ti ll in täkt för att dra ett glömskans 

dö lj and e: draperi för det som händ e und er n <~z i sm cns fra m växt;,r 

g lansår och und ergång. Det är väsentligt att så icke få r ske. I)~ 
uttryck nazism en tog sig och de medel den utnyttjade sig av ii r 

sådana att vi skulle vägra tro att det kan ha hiint bland människor 

om vi inte v i s s t e att det verkligen har hänt. Minnet bör hå llas 

v id liv inte för a tt uppväcka några primitiva hämndkän slor - el en 

tiden ä r förbi- eller för att tjäna som unelerlag för någ ra ant ityska 

känslor hos dem som har an lag för at t hysa sådana utan för att 

tj äna som påtag lig va rning för både tyskar och andra. 

Att naz ismen blommade ut just i T yskland och ingen annanstans 

var delvis en fö lje! av det po liti ska och ekonomi ska klimatet där . 

som var siirski lt lämpl igt men också av ett an tal politiska och histo

ris ke'. "slumpfaktorer" , som råkade intriiffa just i Tyskland. D et 

var ett samhälle i höggradig ekonomisk in stabili tet. Våldsam inf la

t ion. och massa rbets löshet gjorde "massorna" mottagliga fö r dc rö

relser - naz ismen och kommuni smen - som er b j öd ett alte rnat iv 

till det bestående systemet, det system. som visat sig vara odugligt. 

De som slog vakt om "det bestående" såg i nazismen ett skyeld mot 

elen hotande kommuni stiska revolu t ion, som man trodde var före 

stående. Genom att medvetet förfa lska historiebilelen kring krigs

slutet och Versai lles förh and lingarn a f ick H itler \ i\Teimarrepublikcns 

styrelsemän och regering att framstå för fo lket som landsförrädare 

och som de, som ytte rs t var ansva riga fö r dagens armod. Inbörel es 

riva liserande och intrige rande politiker trodde, a tt de anv iincle Hitler 

och hans parti för att tjäna sina egna syften, n~i r de hj älpte honom 

uppåt mot ma kten. Vem det var som utnyttjade vem fick von Papen 

och von Schleicher snar t erfara sedan de genom sitt politiska in-
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trigspel gjor t Hi tler till rikskans ler . V on Schleicher mörelades myc

ket snart i sitt hem i samband med en av de naz ist iska utrensning· 

arna och von Papen undkom sanno likt samma öde genom ett rent 

mi sstag. Ä ven om det självkla rt in te är uteslutet a tt en motsva rande 

utveckling hade ku nnat ske någon annanstans, så måste man dock ha 

klart för sig att nazi smen trots a ll t hade sin rot i el en tyska hi sto

rien. D et är visserligen sant a tt det tyska fo lkets f ler tal a ldrig har 

röstat för Bitler, men det är lik a sant att 13 milj oner tyskar dock 

gjorde det i det sista fri a val et. 

Den nu aktu ell a rättegången i I srael mot A dolf Eichmann är där

fö r av betydelse. Inte för att ett straff skall kunna utmätas utan 

för att få a ll a fa ktorer kring hi storiens sannolikt stö rsta massut

rotning av männ iskor så full ständ igt kartlagda och belysta som möj

ligt. Ett straff i konvent ionell bemärkelse fö refa ll er i detta sam

manhang trots ell er kanske just på grund a v brottets oerhörda pro

portioner menings löst och kommer kanske sna rare ge intryck av 

hämnd än av rättv isa . Eftersom rättegången självklar t måste slå 

fa st, att brottet if råga aldrig kan eller kommer att kunn a tolereras 

och ett meningsfullt straff dels bör stå i riml ig proportion ti ll brot

tets art (omöjligt i detta fa ll ), dels bör ha som huvudsyfte att för

hindra en upprepning (onödigt i detta fall ) och då dessutom ett 

straff icke komm er att ha någon avskräckande inverkan ( ingen står 

i begrepp att begå handlingen igen ), så måste sannolikt någon form 

av symbo li skt korrektiv utnytt jas. 

Att E ichmann var en av dem som verksamt bidrog t ill att gö ra 

transportproblemen på f loelen Styx så svåra att Karon s båt med 

Martinsons ord f ick bytas ut emot en kreatursfärja f ramgår med a ll 

tydlighet i hans unelerhuggares - lägerkommendanten R udolf Höss' 

- efterhinmade "memoarer" . Höss var den som på e n plats -

förint elseläg ret A uschwitz - omsatte de av E ichmann uppclragnä. 

riktlinj erna fö r "elen slu tgiltiga lösningen av judefrågan" , el v s u t

rotningen av elen judiska rasen. A tt han ful lgjorde sina uppgifter 

med nit och eff ektivitet framgå r med all ohygglig tydlighet av hans 

bok. Han redovisar vi lligt lägrets "produktionss iffror". U neler en 

period avrättades i medeltal 9000 j u da r per dygn i lägret. Verksam

heten pågick elygnet runt. Höss avvisa r med indignation de över

elrivna uppgifter som förekommit om det antal som avlivades i han s 

läger. - I-lans uppfattning är att det inte var mer än z:y2 milj on er 

judar ! ! - Någon officiell räkning fick inte förekomma. I gaskam-
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,-arna kunde 3000 människor av liv as åt gången. Två större krema
torier kunde bränna 2000 lik varelera per dygn och två mindre var
elera 1500. Ugnarna hann emellertid icke alltid med förbrännin gen 
av a !la lik. Särskilt kommenderade fångar fick då bränna dem i el et 
fria , varefter dessa assisterande fångar likviderades . Höss' ston 
problem var att SS trots hans ivriga och upprepade framställningar 
till Reichhihrer-SS (Himmler) sände honom per dygn fler fångar 
än lägret hade kapacitet at t a v liva och bränna. Detta medförde, att 
han mot sin vilj a tvingades använda sig av mindre humana avliv 
ningsmetocler än den vedertagna gaskammaren. 

Som komplement till Böss' uppgift om hur många som avlivats i 
hans läger - Auschwitz - - kan anföras , att Eichmann i augusti 
1944 rapporterade till Himmler , att i runt tal 4 miljoner judar hack 
dödats i olika förintelseläger, medan ytterligare 2 miljoner had( 
avlivats på andra sätt. Himmler var dock av annan uppfattning. 
Han var säker på att mer än sex miljoner judar hade likviderats 
och bestämde därför att en statistiker från SS skulle sändas fö , 
att kontrollera Eichmanns uppgifter. Någon rapport blev veterligen 
aldrig framlagd. Hans tvivel säger dock en del om det sannolika an
talet dödade j u dar. 

I sitt företal till I-löss ' bok framhå ller den norske författaren 
Amulf Överlancl, själv f el lägerfånge i koncentrationslägret Sachsen
hausen, att det på ett sätt kanske mest skrämmande med I-löss ä r, 
att han faktiskt förefa ller vara ganska normal. "Tekniskt och kvan-
titativt övergår hans förbrytelser allt vad världshistorien känner til l 
om massaker och massmord. - Ändå visar denna sjä lvbiografi, att 
han på de flesta punkter liknar andra människor intill förväxling. 
Det är det som gör Hö ss' bok till en a v världslitteratu rens ohyggli
gaste böcker. " Vi hade kunnat känna oss lugnare, om han gjort in
tryck av att vara sinnessjuk ell er debi l. Men det gör han inte ! Höss 
skildrar, hur han fylls av fasa inför clödandet och grymheterna och 
hur han lider med fångarna. Han är ett exempel på va rt en okritisk 
och blind auktoritetstro och kaclaverlyclnacl kan leda. H ans försv ar 
liksom de flesta andra nazisters ~i r att han bara löd givna order . 

Det finns faktiskt de som fortfarande anser att cletia var extrema 
handlingar som påtvingades tyskarna uneler kriget. Om man hyser 
elen uppfattningen, iir A lan Bullaeks tidigare omnämnda bok en 
värdefull och nyttig läsn ing. Den konsekventa inriktningen av elen 
nazistiska politiken redovisas där sakligt och dokumentariskt. Trots 
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ett hänsynslöst utnyttjande av stämningar, lidelser, skrämsel och 
vålelsmetoder och trots de i övrigt gynnsamma förutsättningarna för 
nazism en i Tyskland- ekonomiskt kaos, arbetslöshet, polit iskt splitt
ring och instabilitet - är det svårt att förstå, hur det kunde vara 
möjligt för nazisterna att gripa rnaiden i samhället och behå11 a elen 
med utnytt jande av rena gangstermetoder . N är de väl fått makten 
i sin band och satt rätts lösheten i system (och det gick fort ), var 
det omöjligt och bokstav ligt talat liv sfarligt att driva någon oppo
sition mot partiet. Den slogs hänsyns löst ned. De utrikespolitiska och 
militära framgångarna uneler ticlen från 1938 fram till årsskiftet 
1941- 42 försv årade naturligtvis ytterligare grogrunden för en verk
sam opposition eller motståndsrörelse och bidrog även t ill att dölj a 
och kanske även till att få folk att fö rdra den ekonomiska utplund
ring av det tyska samhäll et, som var en följd av elen våldsamma 
upprustningen. Det ekonomiska kaos , som Tyskland hamnade i, var 
självklart primärt beroende av de allierades bekämpning av det tyska 
samhäll et och näringslivet under kriget men hade verksamt förbe
retts genom en nazistisk ekonomisk politik, som fört Tyskland till 
ruinens brant. Detta faktum, som var väl känt av Hitlers ekonomiska 
rådgivare, kunde enelast förhindras eller dö l j as genom ett framgångs
rikt krigsslut 

Vad som också förvånar är hur denne på slutet halvt vansinnige 
man fortfarande kunde bibehålla makten i ett samhälle, cliir ingen 
längre trodde på honom men där alla av olika skäl (mest fruktan ) 
var tvungna att lyda honom. Uneler det sista året av sitt liv var 
Hitler ett psykiskt och fysiskt människovrak. Han vistades ytterst 
sällan i fr iska luften, åt bara grönsaker och var föremål för en 
långvarig oavsiktlig förgiftning från sin "läkares" sida . Partipam
parna intrigerade inbördes men vågade inte sätta sig upp mot L e
daren av fruktan för att någon annan i kretsen skulle kunna till
tvinga sig makten. Mi li tä ren hade för länge seelan smärtsamt få tt 
uppl eva värdet av Hitlers "intuitiva" krigskonst men var alltför på
passade av elen politiska instansen för att kunna häv da sig inför krigs
maktens högste ledare (Hitler ). Kiinslan av egen maktlöshet och 
fruktan för elen hämnd, som kunde utkrävas inte bara på dem sjiilva 
utan även på familj er och anförvanter vid en eventuell t miss lyckad 
kupp, var säkert starkt avhållande. Att viljan att störta H itler där
emot fanns råder ingen som helst tvekan om. Efter von s tauffen
bergs misslyckade attentat 20 juli 1944 lämnade Hitler ingen i tv ek-
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samh et om graden och tyngelen av hans vederg~illning. Ingen vet hur 
många som blev avrättade efter attentatet. - E n lista som g jort s 
upp över kända avrättade omfattar emell ertid 4980 namn! -
Fl era tusen s~indes t ill koncentrationslägeL Att vara släkting till ni't
gon av dc inblandade va r fullt tilkickligt för att motivera ett döds
straff. Fo lkdomstolarna uneler elen beryktade Roland Freislers led 
ning a rbetade i månader. Den fö rsta processen höll s den 7 augusti 
mo': hi Hmarska !k en von \1\Titzleben, generalerna Höppner, }:T ase och 
Stieff samt fyra andra officerare. D e dömdes samtliga till död en 
och avrättades med stor grymhet - långsam h ~ingning - el en 8 
augusti. Av rättningarna fi lmades från början till slut för att Hitl er 
skull e kunna se dem redan samma kväll i rikskans li et Fältmarskal k 
Rammel, som också t illhörde de som skull e utrensas, var emellerti d 
en all tför populär krigshjälte för att det skull e vara lämp ligt ur 
propagandasynpunkt att det blev känt att han hade deltagit i mot
ståndet mot H itler. Ban uppsöktes därför av ett par SS-officerare, 
som medde lade honom hans ställning och sade att han kunde spara 
sin fam il j genom att begå sj ~i l vmorcl, vilket han också g jord e. H an 
fick cl~ire fter statsbegravning vid vi lken nazistiska toppfigurer ta 
lade vid båren om hur Rammel hade stupat i kamp för sin Fi.ihrcr 
och sitt land. - Cynismen satt i system! -

För 1-l itler fick 20 juli attentatet förutom ett par sprängda trum
hinnor enelast den eff ekten, att han sbrktes i sin förvissning att han 
var utvald av Försynen att leda det tyska folket till seger eller un 
dergång. 

s;l småningom stod det emellertid klart även för honom att kriget 
var förlorat. Han var dock helt främmande inför tanken att s luta 
det ta för att därigenom skona det tyska folket. Hans reaktion var 
istället att fo lket hade fönått och svikit honom och att det därfö r 
inte bngre va r v ä r d igt en Ledare som han. Det hade visat sig vara 
svagare ~in sina fi ender och var därför dömt att gå under. M ed 
honom skulle Tyskland och det tyska fo lket förintas och försvinna ! 
Hur oerhört och osannolikt det än kan låta bl ev detta fakt iskt en 
uttalad målsättning för Hitler uneler hans sista period. 

Hans makt Över sin omgivning illustreras väl av att ingen av hans 
närmaste ledare ens i detta vansinniga läge vågade sätta sig upp mot 
honom och yrka på för handlingar eller kapitulation utan i st~ill et val

de att lämna bunkern för att utanför Hitlers räckvidd söka kontakt 
med västmakterna, Göring i söder och H immler i norr. Deras avs ikt 
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va r att söka n ~t vapenstillestånd med Storbritanni en och USA för 
, tt o·emensamt med dessa stater v ~i. ncla si!T mot Sovjet. Att de snart 
el · b >-J 

bragtes att in se, att deras av varandra oberoende p laner grundade 
sio· på en felaktig politi sk bedömnin g- ii r en annan sak. En som 1 

111~tsats tiil Gö ring och Himm ler inte lyckades undkomma från bun
kern i Berl in var Eva Brauns nä ra släkting SS-o ffi ce ren Fegelcin . 
Han greps, åte rfördes och avr~ittadcs i bunkern, varefte r hans !'ropp 
hängdes upp på en slaktkrok som synbart varnande exempel pa va rt 
olydnad mot el en av Försyn en utseel da kunde leda. 

Det verka r som om det i Hitlers omgivning enelast var två som 
vågade säga honom si n uppfattning även om el en var mi sshaglig. 
Den ene - och elen in tressante av de två - var Speer, Hitl ers 
ekonomiske expert och eft er Todts död chef för O rganisation Toclt. 
Ban in såg det ohållbara i läget och arbetade medvetet för att minska 
skacleverkn ingarna i det tyska samb~ill et och för att spara så många 
tyska liv som möjligt inför det väntade sammanbrottet. Med detta 
syfte arbetade han båd e legalt och ill egalt. Det märkliga är att han 
öppet och ~iven i Ledarens närvaro vågade trotsa Hitl ers order utan 
att bli stra ff ad. Den andre - och mindre intressante- var H1tl crs 
"livmedikus" dr Morell. En charlatan , som förefall er ha varit på 
aod väo- att utan avsikt ta livet av Hitler genom alla de "under-
" b 
droger" han dagligen för såg honom med. 

När ~l itl er slutligen själv valde att gå händelserna i förviig genom 
att sk j ut a sig i sin bunker i Berlin ställde han i sitt testamente for t
farande det kravet på det tyska folket att det sku lle fortsätta mot
ståndet t ill sista man. Då Goebbles offentliggjorde " testamentet" 
från r ikskansl iet un elerlät han dock att nämna hur Hitler dött utan 
mecldelaclc för att egga till fortsatt kamp att "Ledaren dött hj ~tlt e
döclen i kamp mot rikets fi ender". Detta gör utan tvekan ett annat 

intryck än att säga at t han begått självmord. 
Det tyska fo lket hade icke visat sig värdigt sin sto re Ledare ocl 1 

skulle således clö l D etta var ett fö ljdriktigt krav från denne man 
och det slu t han fick va r också fö lj driktigt för honom och för hans 
politiska rörelse, som i hi sto rien söker s in like i hiinsynslös cyni sm 

och despoti s m. 
Hitler va r dock ingen enkel männi ska. Det f inn s ingen anledning 

att underv~irde ra honom, in te ens som mili tär. Som politisk ledare 

och agitator var han oövcrtr:iffad. H an hade en säker blick för sina 

motståndares svagheter och en Öv ertigsen förmåga att bedöma po-
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litikens irrationella fa kto rer. Dc enastående mi litä ra franFån " .
1
, 

. b C: t-, Cl 

Tyskland hade uneler krigets första å r hade icke kunnat uppnås 111 , d 

generalstabens mer konvention ella metod att leda striderna. H an 

lyckades skapa och upprätthå lla en tro på han s histo riska missi r 1 

hos många och på a tt han själv var Försynens redskap. Det är lå.t 

att ef teråt kon statet·a och påvisa alla hans fel och egenheter och a·t 

förvåna sig över att han icke stö rtades. F ör att rätt fö rstå styrkan 

av hans makt över det tyska fo lket r~icker det emellertid med a t 

påminna om att det behövdes en förenad f lerårig gemensam anstl·än < _ 

ning a v v~i r l d ens tre mäktigaste stater för a tt slutligen störta hono1~, 
.. Många vi ll i honom se el en tyska nationalismen fö rkroppsligad. Dtt 

fordaller eme llertid knappast rikt igt - och väl är det! Hitler hör 

snarast betraktas som en statslös människa - en fö l jd av det först 1 

viiridskr igets och efterkrigstidens osäkra och orolig~ nationell a för

hållanelen i E uropa. Hitler var född i Öste rrike, där han levde som 

dagdrivare under sina ungdomsår . Han had e knappast någon cl juparl: 

känsla för sitt fädernesland. vVien avskydde han . Han lämnade ö s 
terrike dcf initi v t 1912 ell er 1913 och slog sig ned i Bayern sanno

likt för att slippa mi litiirtjänsten . T ysk medborgare hade han enda.· 

varit en kort tid, inn an han bl ev u tnämnd till rikskansler. Det var 

via en li ten tysk delstat med naz istisk majoritet som han f ick sitt 

medborgarskap. Det var inte Tyskland han t jänade utan Tyskland 

som han utnyttj ade fö r att tjäna hans egna syften och framför all t 

då hans omåttliga härsklystnad. Det primära för honom var icke 

Tyskland eller det tyska fo lket utan snarare - Adolf Hitler. 
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Litteratur 

R ET UR N OF THE TIGER. 

Av Bria n Co nn e ll (Ev a n Brothers Ltd, London ) . 

1932 landad e en kajak p å danska västkusten och ur den steg en 17-årig 

engelsk skolpojke, elev i en inte rnatskola. H ans namn var I van Ly on; han hade 

i den na på dessa bredd grader ovanliga fa rkost tag it sig över Nordsjön. Der 

va r onek li gen en sportsmannabragd, som lät ana både mod och beslutsamhet 

hos yngl in gen. Jämnt tio år senare skull e I van Lyan, nu löjtnant i The Gordo~< 

Hi ghl anders, göra en liknande bed rift men nu i sydliga farv:ttten och i kri

giskt up pd rag. Med stor fram gå ng genomförde han och hans män en ovanlig 

kupp, som gav dem blodad tand. P å en andra expedition va r lyckan den unge 

officeren inte län gre bevågen; han fick med livet plikta för sin djärvhet och 

sin okuvliga önskan att hämnas på japatoerna för deras överfa ll p å Singapore. 

Det är om detta som fö rfattaren berättar livfullt medryck ande men också 

militärt in it ierat. 

I van Ly on had e med sin bataljon mött de japanska inkräktarna uppe p å 

Malaja-halvön. Undan för undan hade han måst vika för övermakten, ständigt 

utkämpande svåra st rider under en reträtt, som han kände som en brinn and,; 

fö rödmjukelse, som steg i takt med maktlösheten . Under denna rid hade han 

på nära hå ll sett bristerna i engelsk organisation och utrustning, lidit av den 

sj unkande stridsmoralen hos trupperna och till sist känt det som nödtvån g att 

f ramdeles söka p å vad honom ankom avtvä tta den skymf för Storbritannien, 

som till fogades denna stol ta nat ion i och med att Osrerns G ibra ltar föll för 

en numerärt underl ägsen japansk anfallsstyrka . 

Men först någ ra ord om Ivan Lyon . H an tillhörde en gammal skotsk släkt 

med anor gemen samma med drottningmoderns, en släkt, som fostrat många 

högtstående militärer, a lla kända för sin starka känsla för det brittiska im

per iet. Få dagar före krigsutbrottet hade han gift sig med dottern till fran ske 

ambassadören i Saigon och få dagar före Singapores fall hade hon nedkommit 

med en son. Med en transporr med kvinnor och barn, alla från Malaja, kom 

Ivan med sin fa mi lj till A ustralien. H är spl ittrades famil jen; den unga 

hust run och hennes lill e son sk ulle aldrig återse maken och fadern. D et blev 

en ski lsmässa för li vet , när Ivan till sammans med en likasinnad drog bort i 

en föga sjövärdig skuta , med v ilken de dock lyckades ta sig fram till Ceylon, 

besjälade av en enda gemensam önskan att utrusta en expedition , som sk ulle 

ta hämn d på japanerana för nederlager i Singapore. 

Ivan Lyon hade stora förutsättningar för att leda en sådan expedition. Han 

var orädd t ill dumdr istighet, ägde god lokalkännedom, när det gä llde farvattnen 

krin g Malaja, Singapore och det Kinesiska havets övä rld. Japanerna hade 1 
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Singapores hamn hopat masser av krigsförnödenheter och han räknade m•~ d 

att genom övcrr:tskning kunna n~ sitt mål att tillfoga fienden allvarl iga f in

lusrer. 

Så småningom samlade han kring sig tretton lika oförvägna män som h .
111 

själv, lika hämndlystna, lika erfarna och lika äventyrslystna . Ingen av deq
1 

tvekade att deltaga i en expedition, vars utsikter till framgång måste bedömas 

som mycket små. Planen gick nämligen ut på att de tretton skulle starta f r..n 

Aust ralien med lämpligt farryg och med det ta sig så nära Singapore so,
11 

möjligt. Läger skulle slås på en ö, varifrån sex av dem sedan nat tet id skul e 

sta rta i tre kanoter, ro in i harrmen och fästa tidsinställda minor på störst 
1 

möjliga antal fartyg och därefte r mötas igen och segla hem med den djonk, 

som utvalts till expcditionsfartyg. Det hela var så enkel t uppskisserat och 

ve rkade p å papperet relativ lätt genomförbart. Om man bara kunde räkn '· 

med riktigt god tur. 

Nu fanns det ett men för expeditionen: det gällde att inhämta tillstånd av 

öve rordn ade militära myndigheter för planens igångsättande. Det v isade si·; 

vara lättare sagt än gjon. I staber och högkvarter hade man så mycket ann .H 

cch v iiniga re för sig än att fundera öve r en ung löjtnants hugskott. Men Ivaq 

g a v sig inte och till sist hade han fått sina överordnades välsignel se. 

D e tretton k unde starta. Det tog emell ert id ett helt år att samla in erfor· 

derligt mater ial och få expeditione n st<:rtk lar. Som närmaste man hade I va" 

Lyon löjtnant Donald Davidson, beskriven som en typisk brittisk office r, l ån ~. 

mager, alltid med den ofrånkom liga monokeln i ögat, fullständigt friimman d. 

för vad som kallas fruktan. Det blev också mycket ha ns förtjän st, an p lane11 

kunde genomfö ras ti ll punkt och pricka. 

Den 2 september 1943 lättade djonken "Krait" ankar i en hamn i nord västra 

hörn et av Aust ralien med ku rs mot Singapo re. A ll a ombord l1:1d e i ett h alvårs 

tid tränat hårt rent fysiskt sett för att kunna klara dc nära nog övermänsk

liga prestationer, som skul le komma att krävas av dem. "Krait" kryssade fram 

genom arkipelagen nattetid och gömde sig undan japansk insyn på dagarn a 

En hjälp hade dc företagsamma männen otvivelaktigt i det faktum, att japa· 

nerna saknade folk tillräckligt för att bevaka de v;·i!diga områden, varom dc; 

här rörde sig. Då och då uppenbarade sig en japansk flygare men något ja

pan skt krigsfartyg syntes aldr ig till. Följaktli gen kunde djonken tas ända fram 

till. ön Panjang på 30 kil ometers avstånd från Singapo res hamn, så nära, atc 

man kunde se ljusen i staden, som japanerna inre fan n nödvändigt att mörklägga 

Här vidtogs nu förberede lsena för attacken mor fartygen i hamnen. 

Från sin ö kunde dc tretton se hamnen fylld med fartyg. De hade följaktlige n 

ingen som helst svårighet att närmare planera angreppet, utse anfallsmål fö r 

de olika kanoterna, bestämma färdevägar etc. Den 22 september var alla för 

beredelser klara och i nattens mörker startade dc tre kanoterna in mot llam

ncn. Alla exped itionens dc:tagare hade svärtat sina kroppar och verkade omöj 

l1ga att upptäcka i rådande ogenomtränglig:~ mörker. I tre t immar rodde ds 
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att nå<>ot händ e. Väl inne i ham nen kunde dc oantastade paddla run t. Ett 
utan '" c: o . 

··"onblick trodde dc dock, att dc upptäckts, då det verkade, som om en ppan 

~~bord på ett av handel sfartygen nyfiket kikat ned på dem . De höll anda n 

i spä nnin g, men in gentin g hände. .. . . o 

p å fartyg efter fartyg place rad e de darefte r magncn ska m1no•· pa skrov, roder 

och propellrar . Efter väl förrättat värv lämnade dc hamnen . 2l!z timme sena re, 

d v s kl S på morgonen, kunde de vänta explosionerna. 

Pun kligt programmässi gt skakades Singapore av de häf t iga detonationerna. 

Fartyg efter fartyg sjönk eller lade sig på sidan, man hörde hur ammunit ionen 

i lastrummen exploderade och hur stadens sirener tjöt. Flygare gick t ill väders, 

krigsfartyg löpte ut. I hamnen hade 40.000 tons vä rd efu ll t tonnage fö rsatt s ur 

brukbart skick, i och med att sj u fartyg sänkts eller skadats. Lyon och han> 

män hade fått häm nd för Singapore. 

I kri g måste man ha tur för att lyckas . Det h:tde nu Lyon, ty medan hans 

"K rait" seglade sydvart sökte japanerna angriparna i mera nordli ga farvatten. 

I van Lyon var nu på det klara med, att en sådan expedi tion skulle ku nn a 

göras om och göras bättre, om den bara fick orden tlig och effektivare utrus t

ning. Nytt t rappspring hos amiralitetet i London, många stängda dörrar, som 

måste forceras men till sist anförtrodd es honom inte bara "Porpoise" uran ock

så "Sleeping Beauties" . Den fö rstnämnda var en relat ivt sta r minläggande 

u-båt av en typ, av v ilken Srorbritannicn denna tid endast dispon erade två 

stycken. De "Sovande skönh eterna" var något al ldeles n yt t i materialväg. D e 

beskrives som mcta llkanoter, som opererade und er vattnet. F ramdrivna med 

batterier hade de en räckvidd på SO k il ometer. Besättnin gsmannen var iförd 

grodmansdräkrt och andades genom luftcistcrner. Det rörde sig all tså om en 

sorts u-båtar av minimiformat, utrustade med specialtill vcrk :tde m in or, som 

lätt ku nde anbringas und er farty g. för Lyon var :~lit detta en ideal isk lösning. 

Konsten va r bara att få fram tillräckligt många " Sovande skönhete r" och få 

manskap utbildat till denna sä regna tjänst . Lyon startad e snart vad som skul le 

bli en av andra världskr igets bäst förberedda sabotagedåd. 24 man genomgick 

hård tränin g och den 11 septembe r 1944 startade "Porpoisc" Operation Tiger, 

ett namn som anknöt t ill den 'tiger, som Lyon en gå ng i tiden fått tatuerad 

på sitt bröst. 

I närheten av Singapore prejade u-båten en d jonk, som gjordes t ill expedi

tionens depotfarryg, när u-båten om dagen måste li gga i undervatrcnläge. All

deles smickrande för engelsm:inne n blev inte fort sä ttningen. Djonken fick näm

ligen föra japansk flagg, Lyons män uppträdde färgade och klädda som orien

taler, ifö rda sarongs i stället för uniformer. Detta kom senare att stå dem dyrr. 

Denna gång öve rgav nämligen turen Lyon, japanerna upptäckte djonken . Han 

och hans adjutant stupade i str iden mot japanerna, när dc sökte skydda några 

kamrate rs reträtt. Tio man togs till fånga, ställdes inför kr igsrätt och dömdeo 

till döden. Den japanska militärdomstolens medlemmar utta lade si t t varma er

kännande av britrernas mod och uppträdande. Un der de omständigheter, var·· 



196 

under de fal lit i japanernas händer, dömdes de som krigsförbrytare den 5 jul i 

1945. Dom en gick i verkstä llighet två dagar senare. Tre veckor därefter f öl! 

arombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Kr iget i Ostern hade nått si tt 

siut. Engelsmännen hade fått en långt mera fruktansvärd hämnd för Singapore 

an I van Ly on och hans män någonsin drömt om. 

Eric Hägge. 
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Fax, Annetre Ba ker, The power of small stares . Diplomacy 1n wo rld war fl . 

Chic. 1959. 211 s. Litt. reg. 

Sve ri ges sjölag, sjömanslag, sj ö,arbetstidslag samt :~nd ra sjö farten berörande 1d. 

minisrrativa kungörelser och författningar jämte prej udika t. (C. O. Hilj 

dings sjölagsed ition) ll :c upp!. 1960/ 1961. Sthlm 1960. 1062 s. 
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Notiser från nar och fjärran 

samm anställda vid Marinens Pressd eta lj. 

USA. 

H angarfartyg. 

Den 2 december startades d en första av reaktorerna på de t atomdrivn a han

garfartyget "Ente rpri sc" . 75 000-tonnarcn ä r det stö rsta örlogs fart yg , som nå

gons in by ggts . Hon sjösattes d en 24 september och prov t urern a be J· ,iknas bör jcc 

i höst. Fra1ndri v nin gsn1aski ncrie t bestå r av åtta reaktorer, son1 v ia ångturb iner 

Jimnar ca 300 000 h'istk ra fter till f yra prope llerax lar. 

The Navy. Januari 1961. 

Kryssare. 

Amerik anska flottans första atomdrivna kryssare "Long Beach" skall ut

rustas med 8 st Polarisrobotar, med en räckvidd av ca 2 500 km. 

Dagens Nyheter. 18/1 1961. 

Ubåtar. 

"Robert E Lee" har som fjärde Polarisbirand e atomubåt hi ssat befälstecken. 

Hon tillhör " G eorge Washington"-klassen. 

All Hands. November 1960. 

"Th eodore Roosevelt " och "A braham Li ncoln " skall tillfö ras flottan unde r 

1961. Dc ä r av " George Washington " -klassen. 

All H ands. D ece mber 1960. 

Under byggnad i " Eth an Allcn" -klasscn är "Sam Houston ", " Th omas A 

Ed ison" och " John Marsh all" - dessa ska ll sjösättas under 1961. Byg:;ande t 

av en femte ubåt av denna klass skall påbör jas detta budgetår. 

A ll Hands. D ecem ber 1960. 

Exper imentubåten "A lbaco re" skall byggas om och förses med silve r-zink

batte ri er, nya motorer och motroterand e propellrar p å samm a axe l. Kombi

nationen vänras minska dels bullret från tran smissionen , dels propellerkavita

t tonen. Ytterligare en exp erimentubåt skal l byggas . D en konstrueras för stor:1 

dJup och skall användas för h å llfasthetsfö rsök och prov av h ydrofon- och 
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vapensystem . Ubåten, som betecknas som liten och konventionell, kommer an 

kosta omkring en tredjedel av vad en atomdriven attackubåt kostar. 

United States Naval In st itute Proceedings. November 1960. 

Med sma 6 900 ton är en li gt officiella uppgifter "Ethan Allen", sjösatt den 

22 november 1960, den hittills största atomubåten. Utr ustninge n blir 16 , 1 

Polarisrobotar typ A-2, räckvidd 2 760 km. " Patr ick Henry", som ha r l 40v 

ron mindre deplacement och är 9 m kortare, har "bara" Polaris typ A- 1 m ed 

räckvi dden 2 200 km. 

Marine R undschaLL D ecember 1960. 

Befälstecknet har hissats på atomdrivna ubåts jaktubåten "Tullibee" . 

Marine RundschaLL December 1960. 

"Snook" har sjösatts som den 21 :a :nom ubåte n. 

Marine Rundschau. December l960. 

Fregatter. 

Fregatterna DLG 2l och 24 har fåtr na mnen "Gridl ey" och "Reevcs". 

Marine Rundschau. December 1960. 

Fregattern a "Wi lliam A. Lee" och "Wilkinson" skall utrustas med hydrofon

anlägg ningen SQS 23 och ubåtarna "Tull ibee" och " Tresher" med BQ 1. Båd:' 

an läggnin garn a har en räckvidd av ca 20 000 m. 

Marine RundschaLL December 1960. 

Robotar. 

Flottan har börjat prov med de n "andra generationen" av Pol a ris . Den l O 

november sköts den första Polaris A -2 från Cape Canaveral och tillryggalad e 

mer än 2 500 km. Detta är 500 km län gre :i n vad någon tidiga re Pol ar is nåtr 

A-2 skall vara leveransklar i början av 1962. A-3, "S uper-Polaris", ska l 

kunna gå 4 000 km och beräknas bli klar i slutet av 1964 eller början av 1965. 

45 ubåtar, utrustade med 16 robotar va rdera, är planerade. 

The Navy. J anuar i 1961. 

USA har erbjudi t sig att till övriga NATO-flo ttor låna ur 5 aromubåta r 

och 80 Polarisro botar. OverJämnandet är planerat till 1963 . Reaktionen inon 

NATO är positiv. 

The Navy. Januari 1961. 
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Storbritannien. 

Hangarfar tyg. 

"Albion" ska ll undergå en liknande o mbyggnad, som utförts på "Bul wark". 

M;uine Rundschau. D ecember 1960. 

jagare. 

D en v id kollision med indiska k ryssaren "Myso re" skadade och till Singa

pore förd a pgaren "Hoguc" ska ll skrotas. 

Marine Rund schau . December 1960. 

"St J ames" skall skrotas. 
Ma rine Rundscha LL December 1960. 

Ubåtar . 

Den 13 janua ri gick en av dc n yaste ubåtarna, "Obcron", på grund p å e n 

sandbank i Rothesay Bay, Skottland . Ubåten kunde f lottagas ef ter 22 rimmar. 

Oberon, som sjösattes 1959, skall fortsätta sin p rovtu r i Clyde, om hon befinns 

va ra oskadad . 
The Illu st rared London News. J an ua ri 1961 . 

Fregatter. 

Ytterli ga re två fregatter av " Tribal"-klasscn har kölsträckts. D c skall heta 

"Zul u" och ' 'Moh aw k". De i serien in gåend e fregattern a ä r dc första som 

byggs f ör att medföra en ubåtsjagande helikopter. Depl acementet ä r 2 500 ton 

och fra md rivningsmaskineriet bestå r a v både ång- och gasturbiner. 

Th e Navy . J anuari 1961. 

"Tartar", fj ärde fa rt yg i " T ribal" -klassen, sjösa ttes den 19/9 1960 . Syster

fartyget " Ashanti" skall börja prov turerna i juni och övertagas av f lottan 

februari 1962. 
Ma rine Rund scha u. D ecember 1960. 

Öv rigt. 

En bärgnin gspremie på omkring 100 000 pund har fördelats bl an d dc 3 700 

besä ttn ingsmännen på dc brittiska örlogsbrryg, som bä rgad e den liberianska 

tankern " Mdika" och franska " Ferd inand G ilabcrt". De två fart ygen kollidc .. 

rade i sep tember 1958 och råkade i brand . Besä ttninga rna lämnade fartygen 

och personal på brittiska sjöstridskrafter i nä rheten bord ade dc brinnande han

delsfa rtygen och lyckades efter stora ansträ ngnin gar släcka elden och ta far-
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tyge n und er bogse rin g. Bland dc britti ska ö rlogsfa rt ygen va r " Bul wark", "C. ,._ 

lon", "S hcff icld" och " Puma". Va r man som tj änstgjord e ombord få r sin an.ic i 

efter grad och in sats . Mest, 700 pund, få r fartygsc hefen på " Bulwark", so 111 

ledde bärgningsarbeteL 
Marine RundschaLL D ecem ber 1960 

Sovjetun ionen. 

r< ryssare. 

Det mesta av det v id krigsslutet från T yskland övertagna tonnaget kan nu 

c,t ryka s ur rullorna. Så rapporreras t ex att kryssa ren "Admiral Makarov" (,\ 

'' Ni.i rn be rg") förbcr~dcs f ör skrotning i Leningrad. 

Marine Rund schaLL D ece mber 1960. 

Sverige. 

Minsvepare . 

Den 19 januar i SJ OSattcs m111 svcparcn "Skaftö " Yid Fisks:itra varv. H c 1 

serien skall omfa tta 12 enheter, varav 6 by ggs v id Fis k sä tr~. och 6 på Kar l 

krona varvet. 
Svenska Dagbladet. 20/1 196 1. 

Nederländerna. 

Kryssare. 

' 'D e Ru ytcr" och " Dc zcven P rovincie n" ska ll utrustas med Terrier- robota r. 

Modernise ringen a v " D c zevcn Provincien" har redan börjat och därnäst bl. r 

det "De Ruyters" tur. 
Ma rine Rundschau. D ece mber 1960. 

Ubdtar. 

Den 16/12 mottog fl otta n " D olphijn", som den förs ta av tv å nya, avance

rade ubåtar. 

The Illustrated London N cws. December 1960. 

Fregatter m m. 

Det nya byggnadsp rogran1n1et omfattar 4 fregatter, 2 ubåtar med ko nven

tione llt maskineri samt ett depåfartyg. 

Marine RundschaLL D ecem ber 1960. 
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Japan. 

U b!itsbärgnings fartyg. 

"Chih aya" , 1 340 ton, har sjösatts 1 Yokohama. 

Marine RundschaLL D ecember 1960 . 

Brasilien. 

Hangarfartyg. 

" Minas Geraes" (ex brittiska "V cngcance") ska ll påbörja pro vture r efte r d c;1 

omfattand e moderniserin g, som utförts i Nederländerna. Fö r ombyggnaden ha r 

" Karel Doorman" delvis stått modell. 

Marin e Rundsch au. D ecember 1960. 

Väst-Tyskland. 

Mins·vepare. 

Den snabba mlD sveparcn "Mars" har sjösa tts. 

Ma rine Rundschau. D ecember 1960. 

Kanad a. 
Kryssare. 

"Qucbec" och "Ontario" sk rotas i J apan. 

Ma rin e RundschaLL D ece mber 1960. 

Norge. 

Fiottplan. 

Norge kommer at t ha en helt ny flotta 1968 enli gt en fl ott plan, som jus' 

publicerats. Hälften av kostnaderna skall betalas av USA inom NATO :s ram. 

840 milj oner norska kronor ä r den merkos tnad som den nya flottplanen, om 

den genomförs, k rä ve r utöver den ordinarie försvarsbudgeten. För pengarna 

skulle man få S jagare, S patrullbå tar, 15 ubå ta r och 31 motortorpcd- och 

motorkanonbåtar. Alla fartygen skall byggas i Norge utom ubåtarna, som 

byggs i T ys kl an d. 

The Navy. J an uari 1961. 
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Indien. 
Freg at ter. 

' 'Bctwa", den sista av dc åna fregatter, som b ygg ts för Indi en i Srorbrita n 
nicn und er dc senaste ~ ren) övertogs nyligen av sina ägare. Hon :ir av "Leo 
pard'' -klass. 

Th e Navy. Januari 1961 . 

Australien. 

Jagare. 

"Anzac'' och " Tobruk'' skall lca gene ralöv ersyn und er 18 månader, varvi d 
d~ bl a skall beväpnas med Seacat. 

Mal·inc RundschaLL D ece mber 1960. 

Ven ezuela. 
Ubåtar . 

''Tilefish" av "Balao' '- klassen, som inköptes 1957, har döpts till "Caritc' ' 
och överlämnats till flonan . Hon är Vet1Zuelas första ubåt . 

The Navy . .J:~nmri 196l. 

Fin land. 
l sbry tare. 

I sb rytaren Sampo av Karhu-klass överlämnades d en 4 jan av b ye;gnadsvarvct, 
Sandvikens skeppsdocka i Helsin gfors. Sampo är det tredje fartyget av denna 
t yp, tidi ga re har varvet levererat isbryta rna Karhu och Murtaja. 

Uusi Suomi 5 jan 1961. 

RATTELSE 

A rtikeln Helikoptra r och d eras utn yttjand e i decembernumret 1960 var för
fanad a v Kommendörk apren S. G. Håkanson och ej såsom an g a vs Kommen
dörkapten C. G. H åkan son. 




