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Några synpunkter på anskaffning av krigsmateriel
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Inträdesanförande i KöS av ledamoten JAN af PETERSEN S
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Modern materiel för många skiftand e 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 såvä l i hemm et med sina
hushållsmaskiner, banelspelare och TV-apparater som på arbetsp latserna med sina datamaskiner, förbinde lsemedel och alla övriga maski ner i automationens tjänst.
Hand i hand med denna utv eckling 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 huvud et.
Krigs(vapen)materi elen företer ingen avvikelse mot ovan skisserade utveckling. Om elen förefinnes pekar el en nog mot en ytter! igare accentuering av kompliceringstend ensen med ökad e krav på utbytbarhet och standardisering. En låg f unktionssäkerh et hos de enski lda detalj erna (komponenterna) är en av de faktorer, som mest
bromsar "kompliceringsproce ssen", vilket framgår av det följand e.
En apparat, som består a v en kompon ent, ha r en funktionssanno likh et, som ~i r lika med komponentens (p, ) . I och med att man plockar
in ytterligare en komponent med funktionssannolikh eten p 2 , blir elen
erhållna apparatens funktionssannolikh et lika med p 1 multiplicerad
med P ~ · Den totala funktionssanno likh eten hos en apparat blir med
andra -ord lika med proclukten av de ingåend e vitala kompanternas
funktionssannolikh et: Ptot =p, X p~ Xp 3 - - - X Pn· Varje vital
komponent sänker sålund a el en totala funktionssannolikhe ten med
en faktor, som är lika med dess egen funktionssanno likh et Ett i och
för sig obetydligt r elä med en funktionssannolikh et av 0,5 placerat i
en kompon ent hos ett vapensystem sänker således det tota la vapen-
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Fig 1.

systemets f unktionssanno likhet till hälft en. Förhåll andet åskådliggöres av graf iken i fig l.
På x-axeln är inlagt genomsnittet av de enskilda komponenternas
funkti onssäkerhet 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 oli ka genomsnittsvärden på funktionssäkerhet hos vitala komponenter unel er
föruts~ittn ing att apparaten innehåller de vid r espektive kurva noterade antal et vita la komponenter ( 1, 50, 300). Grafiken visar att en
apparat (t ex robot ), som har 50 funkt ionsv iktiga komponenter med
varel era 99 % funktionssäkerh et, erh åller en total funkt ionssäkerhet
på 62 0/ 0, el v s 62 av 100 robotar startar och går i avseeld bana. In neh åll er apparaten 300 komponenter erh åll es en total funktionssäkerhet av 8 0/ 0 , el v s 8 ·av 100 robotar fungerar. Om funktionssäkerheten 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
plan erade 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 funktionssäkerheten var 99. Fördelarna öka också indirekt genom mindre förråds behov, färre enheter stridande förband, mindre risk för att utskjutningsramperna skall blockeras av för till fället oanvändbara robotar
m m. Strävan måste givetvis vara att nå en optimal funktionssäkerh et. 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)

kerhet sänkes t iIl 98,00 kommer i ställ et 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 multipli ceras med varandra innan systemets slutliga funktionssäkerhet erhåll es. Detta har exemplifierats i fig 3.
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Fig 3.
Fig 2.

Om olika funktionssäkerhet förefinnes hos de skilda komponenterna 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 medeltal passera respektive grupp (A- E) innan haveri inträffar. I
n:edel~a l komm.er ett skott på 400 att haverera om varje grupps funktionssakerhet ar 99,95. Om en av dessa gruppers (D) funktionssä -

FUNKTIONSSAKERHET

l Ex I l Ex II l Ex III
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••

••

••••

•

••••

•

••••

o

••

•

••

••

••••••

'

Total säkerhet för att ett givet skott skall avskjutas och fungera, under f ör u tsä ttn in g att
spridning och fel i eld ledning ar noll .

•

•

90
90
95
60

99
99
99
60

99
99
99
95

46 °/o 58 Ofo 92

Ofol

106
Vär:dena i ovanstående tabell har endast valts för att exempli fiera
ett prmcrpresoneman g.
J ex I har relativt låga funktionssäk erheter valt s fö r a lla komponenterna, v rlket resulterat i en låg tota l säkerhet fö r systemets funk tro n. I _ex II har· funkt ion ssäkerheten hos A- C höj ts väsentligt .
v1lk:et v1sse rlr gen medfö rt att sannolikh eten för att skottet skall avlossas ökat avseviirt, men systemets totala effekt blir ändå relat ivt
låg på grund av ammuni ti onens låga funktion ssäkerhet Först o·enon r
att höj a amm unitionens f unktionssäkerhet kan en o·odtao b:r efb
b
fekt er hå li as ur systemet en ligt ex III.
Avsikten med ovan stående r esonemang lur varit att framh å lla 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 härtdl fore lrgger. Om funkt ion ssä kerheten för komponenten är 90 så
J:öjs ~1ärigenom_säk e rh eten ti ll 99 unel er förutsättning att omkopp 1mgssakerheten a r l 00-procent rg .
A lla, so m varit verksamma i praktisk tjänst, har antagli gen ställts
in för situati onen att materie len ( rad ion, radarn , artill eripj äsen, eldledningsutr ustningen m m ) ej fungerat då den som bäst behövts.
V id sådana tillfällen hjälper sådana yttranden som, att elen fungerade i förmiddags ell er att varvet lämnade av den som klar igå r,
fö ga. D e 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 sö ka i en olämplig konstrukt ion eller i en icke
genomtänkt tillverkningskontrol l. Först har man konstruerat. tillverkat, monterat och kontroll erat proclukten och först därefter . konsta terat dess f unktionssäkerhet. Ordningsfö ljelen måste vara el en motsalta om man ska ll uppnå goda praktiska resultat. Först måste man
bestämma vilken fun ktionssäkerh et, som måste uppnås och med ledning l1 ärav upphigges konstrukti on, tillv erkning . monteri ng och kontroll. O m f ramtagningen av materielen verkstä ll es på det siittet finns
för utsä ttningar för a tt man skall kunna veta materielens kvalitet när
elen lämn a r leverantören. K onstruktionens, t illverkningens och 1~1 on
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 reli gger tillv erkat i all a
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sina detaljer. Genom kontrollavdelningen s förso rg har a lla detalj er
kont roll erats och befunnits rikti ga och li gga inom föreskrivna toleranser. N är to rnet monterats i enlighet med ritningar och tages i
bruk visa r det sig att en låg fun kti onss~ik e rhet erh ålles, el v s ett
otillfr-edsställand e r es ultat. Vid hopmonterin g av detaljerna, som i
och för sig ä r ritningsenl iga, till g rupper, visar det sig att detaljern as sammansatta tol eranser blir så dana att slitmånerna i vissa fall
bli obe tydli ga. Det medför att än el en ena gruppen än el en andra
fall er ur a lltefte rsom slitm ånen "äts upp ". Haveri erna åtgärdas tillfä lli gt, men kan inte justera s noggranna re 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 f unktionss;i kerh et erhåll as samtidigt för all a grup perna och
rlärmecl för hela tornet . Denna funktionssäkerhet gäller uneler en viss
maximitid. N är slitmån en avnö tts på någon grupp , om möjligt redan
stering·~ utföras med tornet ell er v issa av dess
innan ' bör en bOTU[)pju
.
grupper, varefter man ånyo kan räkna med samm a höga funktions säkerh et under ytterliga re elt tidsinterva ll.
Kom pliceringsutveckling en 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
lösn ingen för att möta dessa krav kan synas vara en personalökning.
P å kundsiclan inom elen statliga anskaffningssektorn kan emellertid
en sådan lösnin g knappast bli genomförbar i någon stö rre utsträckning. E n praktiskt genomförbar lösning synes däremot vara att koncentrera de befintliga personalresurserna mot väsentliga punkter i
anskaffningsprocess en och i övrigt i största möjliga utsträckning utnyttja civila konsul terande firmor, konstruktionsbyråer och industrier ä vensom i möjlig utsträckn ing andra statliga organ. En sådan
lösning har i praktiken i stor utsträckning utnyttjats .
De o van nämnda väsentliga punkterna i anska ffningsprocessen,
som vi sat sig vara av speciell betyde lse nä r det gällt att åstadkomma
kval itetsdefini erad materi el, har därvid vi sa t sig vara: En effel?ti·v
sys te'/'// f'lan erin g, väl ge nom tänht telmisht underlag, val av lämpliga
leverantörer, god plan ering av lw11trollver!?sa mh cten och tillvaratagande av erfarenh eter från dm fra mtagna materielen. I det fö lj ande
skall dessa något närmare berö ras .
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S 'y stemplanering
Planeringe n av vapensyste men ~i r av grundlägg ande betydelse fö r
materi elan ska ff ningen. Som resultat av t ex strategiska , taktiska,
tekniska, ekono miska och eventuellt politiska övervägan den kan ett
vapensyste m framväxa. Det är därvid för elen vidare projekterin gen
och anskaffnin gen angeläget att systemets önskade effekt klargöres
så att kraven på prestanda och total funktionss äkerhet hos detsamma kan definieras.
Miecl utgångspu nkt härifrån kan i sin tur prestanda- och funktions säkerhetsf o rdringarna på de i systemet in gående komponen terna anges. Detta utlöser i sin tur vissa krav på dessa komponen ters undergrupper o s v. Det är således av fundament al betydelse att konstruk tören får funktionss äkerhetsfo rdringarna sig förelagda. Med utgångspunk t härifrån skall han planera sin konstrukti on och fördela
fu nktionssäk erheten på de i konstrukti onen ingående grupperna o s v .
I den vidare projekteringen komm er det sedan att visa sig om de
uppställda fordringar na på de olika kompon enterna bör justeras åt
endera hållet. Detta kan i sin tur medföra krav på ändrade fordringar på andra komponen ter 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 tatoner ingsförfarancle, så dirigerat att den bästa möjliga lösningen erhålles
so n~ slutproduk t.
I detta tatonering sförfaranc le kan ekonomin spela en viktig roll.
Om en komponen ts funktionss äkerhet ej kan uppnås utan en relativt hög extra kostnad så bör man unel ersöka om icke motsvaran de
effekt på elen totala funktionss äkerheten kan erhållas genom höj ning av kraven på en annan komponen t till lägre kostnad.
Det ~ir giv etv is av största betydelse att funktionss äkerhetskr aven
defini eras så att erforderlig säkerhet erhålles för att alla komponenter kan hållas intakta samtidigt inom vissa tidsinterva ller. För
att detta skall kunna ske fordras en noggrann analys av hur fu nktionskrave n skall anges, t ex genom ren drifttid, genom ett visst
antal funktionsf örlopp eller kombinati oner av dessa o s v. Om möjligt skall även kontidensg ränser för drifttid och funktionsf örlopp
m m ang1vas.
Efter det att driftticlen eller funktionsf örlopp en förbrukats bör
materielen i allmänhet kunna genomgå översyn, varefter funktions-
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kraven ånyo skall kunna uppfyllas unel er ett nytt inter:all.
Genom att från början planera ett . vapensyste m enhgt ov_an_ och
genom att systematis kt uppfölja framtagnin gen ~v cl ~t.samma mnktas
anskaffnin o-sverksam heten mot att uppnå ett v1sst tor systemet gemensamt n~ål och förutsättni ngar finnas då för att de, som äro engagerade d~ir kommer att genomsyra s av ett önskvärt "effekttän kande".
.
..
Materielen får icke slå ut sig själv genom för låg funkt!Onssakerhet. Ä r det någon , som skall göra det så är det fienden. Konstruktionerna 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 effektivite t, t ex mät- och beräknings noggrannh eter, ammunitio nsspridnin gar m m.
.. .. ..
Det fordras kvalificera d och vid större vapensyste m harfor sarskilt avsedd, för ändamålet lämpad, personal för att centralt sammanhålla denna planläggni ng, om det erforderliga resultatet skall
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uppnås och icke utmyn na i en slumpens kompromiss.
Med hänsyn till det avgörande in flytan de arbetet h ii rm ecl ha r på
anskaffningsve rksamh 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 ek nis/w underlag
N~ir man avser anskaffa en bil går det i regel ej så till att man
beställ er "en bil" utan man specificerar genom att ange märke. mode ll , fä rg. moto r, höger- eller vänste rstyrn ing m m. Härigenom ha r
man i allmänhet på erforderli gt sätt specif icerat sina önskemål och
erhåll er num era en beprövad konstruktion , vars prestanda och fu n k tianssäkerhet är ganska v~i l kända . P å i princip samma enkl a sätt
kan man anskaffa krigsmateri el uneler för utsättni ng att man kan
återfinn a elen i allm änna marknaden och att el en därvid besitter erforderliga prestanda . För stö rre delen av krigsmaterielen måste dock
nedläggas och nedl ägges också ett avsevärt arbete på att specificera
elen materiel, som a vses anskaffas. :::---Jågra i och fö r sig t ill synes
enkla synp unkter, som f ram ko mmit uneler detta arbete. kan vara aY
v~ir cle att fram föra i detta sammanhang. Ju ut fö riigare materielen
specificerats desto större för utsättningar finns det fö r att leverantören ska ll .k unna veta vad bestä ll aren vill ha.
I det tekniska underlaget skall materi elen specificeras så koncist
och tydligt som möjli gt. Allmänna fraser som "marinutförand e" böra
enelast användas om man härv id åsyftar någon speciell norm , provningsmetod e el.
Det iir väsentligt att a ll a speciella fo rdringar och krav utöver dem ,
som inrymm es i normal branschstandar d fö r materielen ifråga, anges
i det tekni ska und er laget. No rmalt kan man näm ligen ick e räkna med
att leve rantö ren vidtager några extra mått och steg hä rutöver för
att förb~ittra konstruktionen om det ej f ramgår av bestä llnin gsuncledaget. Som tidigare fram hållits kan inte nog understrykas betydelsen av att all a möjlighete r att utnyttja standa rdi serade och typprovade komponenter i kon st ruktione rna tillvaratagas.
Det bör särskilt anges i det tekniska unele rlaget att avsteg hä ri från
icke får ske utan siirs kilt medgivande från bestä ll aren frå n fa ll ti ll
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Fig 5.

fal l. Tyv~irr är avsteg i vis sa fall nödvändiga för att icke utvecklingen skall hämmas. I sådana fall måste i var j e fall en fullödi g
typprovn in g u tföras och redovisas.
o .
.
..
För all funktionsviktig materiel måste krav pa t unktt on ssak~r 
het lämn as. V id uppgö rande av tekn iskt underlag bor de all maten el
med hän syn hä rti ll ind elas i tv å klasse r . varav el en ena, k lass l,
skulle avs-e såda n materi el, som har ett funkti onsavgörand e inflytande på vapensystemen och elen andra, klass 2~- skulle avse Övrig
materi el. Åtg~ircl er böra va ra vidtagna så att utlaggnmgo av bes lall ning på materiel av klass l fö rhindras utan att k rave~1 ~a funkt !Onssäkerhet noggrant öv ervägts och def inier ats på ett tllltredsstall and e
sätt.
D et ä r en brist i beställnings underlaget då dessa kra v sakn a_s eller
~iro otillfredsstäl lande definierade. Skälen till att dylika brt ster i
många fall uppstå äro givetvi s flera . .
..
.. s1g
· att cl e f m tera l;:raven a r ett av dem. SvåS våri gheten i och f or
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Billig kontro ll
Dyrbar kontro ll

Höga

reserv delskostna der

Lägre reserv delsko stnad

Fig 6.

Fig 7.

righeten att kontro ll era dem är ett annat. Skall man
t ex behöv a
slita ut en hel eldleclningsu t,r ustnin g för att få en upp
fattnin g om
funkti onssäk erhet en om endast ett par stycke n dylika avses
anskaf fas? Ä ven om så sker erhålle s icke ett statist iskt ti llräckl
igt underlag för en prakti skt använ dbar bedöm ning av funkti onssäk
erhete n
ens för det milj öfall som använd es vid provni ngen. Det
finns emellertid sannol ikt vägar, via vilka man kan uppnå målet.
För att de
skall upptä ckas och mera all mänt tagas i bruk erford ras
att några
speciell a målsm än hos beställ aren finnas , som samor dnar
och helhjärta t engage rar sig i problemställ ningar na.
Det bör specie ll t observ eras, att funkti onssäk erhets kraven
ej, som
ofta är fallet , får förväx las med eventu ella garant iklaus
uler. Innehå ll andet av kraven bör dokum entera s på lämpli gt sätt
i samba nd
med leveran sen av materi elen. Det kan icke vara tillfred
sställ ande att
avvak ta garantiticlen för att avgöra om kraven uppfyl
lts eller ej .
Det är icke säkert att materi elen uneler garant iticlen tages
i bruk i elen
omfatt n ing och på så sätt att svar erhålles på om funkti
onskra ven
innehå llits . Genom en reklam ation inom garantiticlen äro
vidare de

prakti ska möj lighete rna att få samtli g materi el ändrad
geno~n leverantör ens försoro· och på hans bekost nad oftast mycke
t sma. Slutligen måste fr:mh åll as att .~at:rie~en moåste . fun!er
a 0~11 "den
'\'er kl iu en skall tagas i bruk for sttt andam aL V td saclana
ttllfalle~
är br~karen inte betjän t av att kunna h änvisa till eventu
ella garant tbestäm melser.
. .
. .
o .
Sedan lång tid har vid beställ ning av ~11 ate.nel 1 _rrmc:
p tva oh.ka
fo nner av materi elspec ificeri ng framv ux tt, vtlka vtsat
stg vara anclamålsenli ua och som något skall beröra s i det fö ljande
.
..
Vid bes;ällnin cr av materi el, som icke är konstr uerad,
fram~taller
Elmpligen beställ aren sina önskemå l ~ en s~ e~if'ilwtion
och vtd beställnin g av färdig konstr uerad maten el deftme ras denna
en tel?nisl? bestäm m else.
s j 1ccifi!wtioncn utgör en kontraktsha:1dl ing, efter vi lken. leve:·.a~1tören utarb etar sin konstr uktion . Den mn ehåller erforcl
erltga fore skrifte r 0111 princip iell uppby ggnad av materi elen ävenso
m ~resta:1dakrav , noggra nnhets krav på in- och utgåen de data ~amt
~a fu~11<
tionssä kerhet . Däres t det under konstr uktion sarbet et v tsar
SJg ertor-
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clerli gt ell er Önskvzirt att ändra specifikationen bör underhandlin o·ar
härom upptagas mell an parterna så att arbetet ständigt bedrives ef~er
en aktuell specifikati on. I specifikati onen bör all a beställaren s krav
uppstä llas för att de skola bliva tillgodosedda. Det är emell ertid ocks2. betydelsef ullt att han icke konstruera r krav bara för att något
skall vara för eskriv et. I så fall kan konstruktö ren bliva bund en på
ett icke Önskvärt sätt, vilket kan medföra en utveckling shämmad
konstruktion.
För att beställaren icke skall överraskas av icke önskvärda konstruldian slösningar i den Lireliga konstrukti onen kan han i kontraktet föreskriva , att leverantör en skall hålla honom kontinu erli ot underrättad om konstrukti onsarbetet s fortskridan de , t ex i fo rm ~v genomgånga r med vissa tidsinterva ll eller liknand e. Det ä r speciellt bet~cle l sef ullt att beställaren vid dessa genomgån gar icke tager ställnmg ull urpkomma nde problem på så sätt att han fråntager leverantören konstruhti onsansvar et. Sådana ställningst aganden kan bli
ödesdigra för beställaren om materi elen inte visar sig fungera på
avsett sätt och skälet bärtill kan återföras till ifrågavara nde ställ ningstagan de . Exempel på innehåll och uppställ ning av en specifikation f ramgår av nedanståen de formulär.
S f>ecifilwtion över ......... ... .. . . . .. . . .. . ... . . . ... .. ... .
(ex på uppställnin g)

Riktlinj er fö r uppställnin g av specif ikationer
l. BESKRIV N I NG

Här lämnas en a llmän beskrivn in g av elen planerade produkten
med an?·ivancl e. av beteckning ar och benämning ar, som ej framgå
av rubnken. V1d behov meddelas användnin gsområde, funktionss ätt
och likn ande uppgifter t ill lednin g för konstruktö ren.
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z.z.

Ko n strnl~ tionsa u visningar

2.2.1. Föresin-ift er för material, som skall användas i konstrukti onen (materialv al ). Om speciell material erfordras angives detta. I
öv rigt bör angivas att lämpligt norm erat material skall komma till
användnin g.
2.2.2 . .Anvisning ar för uppbyggna d
H~ir upptages uppbyggna dsprincipe r. hopfognin gsmetod er (svetsning, lödnin g o s v), bea rbetnings- och behand lingsmetod er, som kunden önskar reglera.
2.2.3. NI at ericlens inverkan på omgivning en
För eskrifter beträffand e vä rmeavgivning. venti lation, bu ll er, v ibrat ion, isolering.
2.2.4. / lnvisning för ytbehandli ng
2.2.5. Principer för smöjning
A nvisn ingar för smöj systemets uppbyggna d jämte angivande av
normerade smörjm edel.
2.2.6. Föreshrift er för och anvisninga r på val nv lwmpon.en ter och
k on struk tians elen Len t.
2.2.7. Miljöföres krifter (betingelse r )
Här anges vilka miljökrav, som ställ as på materielen såväl då materielen är i drift som då den inte är det. Exempel på krav, som
kan uppställas : chock-, skak- och vibrations säkerhet, temperatu r,
fuktighet, täth et ( damm), mögel, saltdimm a, lju skänslighet, regn.
2.2.8. Krav på funktionss äkerhet.
Här anges fordringar på funktionss äkerhet, t ex som en funktion
av drift- och lagri ngstider samt kombinatio ner härav uneler olika
mi lj öbetingels er.

2.1. Tekniska data

2.2.9. Elehtrislw bestämm elser och motsvaran de
Här hänvisa s till elektriska normer och föreskrifte r, efter vilka
materielen skall konstrueras.

Här angives in- och utgående värden (mots v) (dala, prestanda)
samt matenelen s placenng och eventuellt dess inordning i stö rre system. V idare hänvi sas till eventulla principritningar, efter vilka materiel en skall konstrueras.

2.2.10. Underhålls planering
Här anges bur materi elen skall konstrueras med hänsyn till underhåll och service (inkl utbytbarhe tsföreskrif te r, felsökning smöjligheter, reservdels behov m m ).

2. FORDRI NGAR
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2.2.11. S pecie//a föreshij't c1·
Under denna punkt upptages t ex föreskrif ter om märkning , em ba ll age (så väl för till fä lli g som normal förvaring ).
3. TILLVE RKNIN G
Här upptages fö rutom vissa rena tillverkn ingsföres krifter även
bl a föreskrif ter fö r uppgöran de av a) Förslag till T eknisk bestämmelse, b) Beskrivn ingar, Materielvårdsför eskrifter o d.
4. KONTR OLL
4.1. Sälj a rens kontroll
4.2. Provning sintyg
4.3 . Köparen s kontroll
4.4. Provning sföreskri fter.
Den tehnislw bestämm elsen bör innehålla detalj erade föreskrif te r
för elen materiel, som skall t iIl verkas, t ex Beskrivn ing av materi elen,
T ekniska data i form av noggrann hetskrav på in- och utgående data,
ritninasu nderlag, norm er, metodbes krivninga r etc. Speciella fordringar i t'orm av ytbeskaf fenhet, monterin g, funktion, funktions säkerhet
etc., Föreskri fter för tillverkni ng och kontroll m m .
I såväl specifika tionen som i tekniska bestämm elsen bör särskilt
iakttao·as, att föreskrif ter om möjligt intagas, som anger att materielen b skall konstrue ras så att översyn och un derhåll und erlättas
ävensom att materiele n, då elen varit i drift i enlighet med i funktionsford ringarna upptagna villkor, skall kunna genomgå översyn
en li gt särskilt schema och därefter ånyo uppfylla funktion sfordring arna uneler ett nytt intervall.
Fö r att få en i möjligast e mån enhetlig uppställn ing av de tekniska
bestämm elserna skall dessa upprättas efter en av FSD u tarbetad
mall , som för närvaran de hå ll er på att överarbe tas.
N är materiel framtagi ts , t ex i form av en prototyp med en specifikation som und erlag, överarbe tas specifika tionen så att en såvitt
möjligt komplett teknisk bestämm else är utarbetad då materielen
slutgiltig t beshilles.
Ett i möjlig mån komplett tekniskt underlag är av stö rsta betydelse för att anbudsgi vare skall kunna beräkna sina offerter på så
likartade grunder som möjligt. Härigeno m unelerlätt as också bedöm ningen a v inkomna anbud väsentlig t.
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Fördelen med den tekniska bestämm elsen framträd er inte minst
då upprepad anskaffn ing äger rum. Vid sådana tillfällen b:h~ver
1nan endast plocka fram elen tekniska bestämm elsen, vederbor ltgen
·usteracl med hänsyn till de senaste erfarenh eterna från elen tidigare
levererad e materiele n och bifoga den ti ll anbudsfö rfrågan ell er beställ ning.
.
Iordnin gstä ll es och vidmakth ålles det tekniska und erlaget enli gt
ovan angivna principer med önskvärd omsorg finns förutsätt ningar
för att materielen skall kunna levere ras utan att några friktione r
behöver uppstå mellan kund och leverantö r. Brister härvid lag medför ofta för kunden obehaglig a fö ljder ifråga om kvalitet, pris och
leveranst id.
Val av leverantö r
Lika viktigt som upprättan det av f ullödiga specifika tioner och tekniska bestämm elser är valet av rätt leverantö r. Genom att utnyttja
en lämplig leverantö r finns vissa förutsätt ningar för att beställare n
skall erhålla en godtagba r produkt, även om det tekniska unelerlag et
ej är kompl ett, genom att en sådan har förmåga och v ilja att tolka
unelerlag et på rätt sätt. Från en olämp lig leverantö r kan man befara
att få fram lagt olämp lig materiel för leverans, utan att det kan avslöjas av beställ a ren i samband med leveransk ontrollen , även om det tekniska underlag et är i möjlig utsträckn ing fu llständigt .
Vad är det då som skapa r den lämplige leverantö ren? Givetvis
måste han ti llh öra rätt bransch och ha elen erforderl iga kapac iteten.
Han måste clänttöv er ha ett kvalitetsm edvetand e, som tager sig uttryck i en vi lj a och förmåga att leverera materiel med önskad kvalitet. Förefinn es detta kvalitets medvetan de bör firman kunna ifrågakomma som leverantö r av ifrågavar ande materiel och först då bör
sådana frågor som pris och leveranst id få spela en avgörand e roll i
konkurrens med and ra lämpliga presumti va leverantö rer.
Genom exemplet i omståend e figur shill es probleme t val av leverantör på sin spets. I verk ligheten varierar betydelse n av elen
materiel, som anskaffa s, högst avsevärt. Principen i resonema nget
gäll er dock i stort sett för all materiel:
l. Man önskar kunna lita på leverantö ren.
Z. Man vill veta efter vilka principer produkti on och kontroll
arbeta.
9
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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 beställ aren är i hög
g rad intresserad av under vilka förhållanden som dess materiel
f ramtages.
Innan beställning på betydelsefull materiel utlägges hos en icke
tidigare anlitad firma bör därför beställaren gå igenom den presumtive leverantörens organisation och r esurser med speciell vikt
lagd vid dess kvalitetsövervakning. Beställaren måste givetvis kontrollera att den eventuelle leverantören har möjlighet att tlppfylla
de krav, som är uppställda på materielen .
Om beställningen utlägges hos en inkompetent lev erantör 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 personalinsats hos den olämplige leverantören. Den största olägenheten är
dock att bestä ll aren icke helt vet vilken kvalitet han erhåll er på de
produkter, som emottags även om han gör en onormal stor kontrollinsats. Speci ellt vid komplicerad materiel finns det mgen praktislc

möjlighet för beställaren sj älv att kontrollera materielen så att önskvärd 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 organisationen 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 beställarens synpunkt för elen eller de produkter, som äro aktuella. Upp -ståi· några tveksam heter härvidlag och det rör sig om smärre önskvär da justeringar kan överenskommelse om till rättaläggande härav
ske innan bestä ll ning utlägges.
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D en eventuell e 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 dragas. Dock skall vissa kommentarer lämnas i anslutning till vissa av de
i formuläret noterad e punkterna.
Uppgifter om firmans nuvarande och tidigare tillverkning ka n
lämna värdefulla upplysningar om dess lämplighet för aktuell anskaffning. Som exempel kan nämnas att en alltför stor bredd p å
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.
Upp lysningar om vilka andra kunder , som utnyttja firman , ka n
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 kunclerfarenheter.
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 p å
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 leveranstid och kvalitet. Vid studium av blockschemat är kontrollens ställning
av stort intresse för beställaren. I princip är det önskvärt att kontrollavdelningen har en självständig ställning gentemot produktionsavdelningarna 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 m ed hantverksmässig tillverkning förekommer ofta
ingen speciell kontrollorganisation utan dess uppgift omhänderhas
av förmannen. En dylik lösning kan vara tillfyllest vid enklare tillverkning i liten skala . I och med att tillverkningen kompliceras och
omfattningen av tillverkningen tilltager ökar emellertid kraven också
p å en speciell kontrollverksamhet ganska snart m ed 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 kontrollmetoder 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.
EFFEKTFAKTOR HOS
KONTROLLANTEN 0,90

KONTROLLGENOMSLÄPP

•·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 varandras resultat kontrollerar samma sak, t ex enligt fig 10. Varj e
kontrollant har en effektivitet av 0,9, vilket innebär att han sorterar ut 90 % av de felaktiga detaljerna. Sannolikheten för att en
kontrollant skall låta en f elaktig detalj passera opåtalat är då 0,1 ,
el v s 10 %. Sannolikh eten för a tt både elen ene och den andre
kontrollanten skall lå ta en felaktig detalj passera opåtalat ä r 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-faldi g effektöknin g.
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 operationskort för tillverkningen med kontro lltempon inlagda. Offerten
beräknas därvid med internt redovisade kontrollkostnacler, vilket
medför en viss säkerhetskänsla för beställaren. Om kontrollkostnaclerna icke äro tydligt kalkylerade ä1· det fara värt att i första h and
kontrollve1·ksamheten blir lidande genom indragningar, när vinsten
börjar naggas i kanten av en eller annan anledning.
Upp läggningen 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 kontrollverksamhetens 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 utnyttjand e av mätdon och provningsapparatu r
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 kontrollmetod, fö r slag 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, eventu ell t om så erfordras kompletterad med en motsvarande
genomgång av de påtänkta underleverantörerna, kan beställ a ren erhålla en god uppfattning av om denne är lämplig eller ej som tillverkare av elen aktuella produkten . Om leverantören ej bedömes som
lämplig kan nog uppfattningen stå sig både ett och två å r eftersom
en firma i allm änhet 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
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Fig 11.

leveranstid, som blir avgörande för bedömningen av leverantören .
Därför fordras en kontinuerlig uppföljning av leverantörernas förmåga att leverera materielen.
Det f inn s exempel på firmor, som haft en till synes idealisk organisation, men vars proclukter ej uppfyllt förväntningarna. Uneler
sådana omständigheter kan tv eksamhet uppstå beträffande pappersorgan isat 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 , gjuter in ~i rin gen, har genom företagens
egen försorg initiativ tagits till en självprövning genom upprättande
av en organisation, som genom en särskild kvalitetsnämnd garanterar 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.
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V id kontrol lkonferens i Västerås den 19.5.1960 lämnade direktö r
Bergqvist, ASEA, en intressant orientering om ett system av leverantörsvärderin g, som tillämpades med framgång vid ASEA. D et
gick ut på att värdera leverantörernas kvalitet på proclukterna
och de uppn ådela leveranstiderna . För varje leverantör beräknades en kassati onsfaktor och en förs enings faldor. Dessa kombinerade
med vissa subj ektivt bedömda kvalifikati oner gav ett visst värde för
varje leverantör. Genom systematiska stud ier på detta sätt kund e
man eliminera de oläm pliga leverantörerna. D etta återverkade genom min skat arbete på ink öps- och kontrollavclelni ngarna . Indirekt
erhöll s stora vinster genom att fö rseningar a v de leveranser, till
vilka underl everantörer utnyttjad es, kund e avsevärt nedbringas. D etaljutformninge n av ovanstående system synes väl lämpat för underleveran törer med rel ativt enhetlig til lverkning. Med den heterogena materielf lora, som förekommer bland krigsmaterie len är det
sannoli kt svårt att helt till ämpa ett sådant system med k ra ven på
rättv isa tillgodosedda. Härtill kommer den ofullständighet , som tyv~i rr kan vidlåda det tekniska underlaget, vi lket ofta förorsakar svår igheter vid bedömningen av sku lden till en bristfälli g kvalitet eller
inträffad leveransförsening . I vissa fall är det ej ens önskv ärt att
en lev eransförsening 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 ovanståend e sätt för leeles till att bygga in en icke fullt godtagbar detalj ,
som erh ållits f rån en underleve rantö r. E tt återv isand e av detaljen
till und erlev erantören skulle kunn a medföra en leveransfö rsening
med ty åtfölj ande obehag för leverantören.
E n lämplig sammanställni ng av r esultatet från varje anskaffningsiirend e synes vara el en t v lämpligaste metoden för uppföljning av
leverantörens sätt att fullgöra sina förpliktelse r. Anskaffningar na
från varje firm a är i allm änhet 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 firm or i form av genomgångar enligt tidigare redogörelse, kompletterad e med kontinu erliga
uppföljningar av firmornas praktiska r esultat i fo rm av leveranser,
ha r beställaren möjlighet att håll a sig unelerkunnig om sina leverantörers kvalifikati oner.
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-

ven kvalitetsöverva kning skull e vara kvalificerad för tillverkning av
materiel av klass l enligt tidigare uppdelning och den andra klassens
leverantörer skull e vara kvalificerad för tillv erknin g av materiel enligt klass 2. D et bör därvid observeras att även beträffand e elen
andra klassens leverantörer måste krav uppställas på en godtagbar
kvalitetsöv ervakning för den aktu ell a proclukten för att bestäl laren
inte skall behöva taga onödiga risker eller bli utsa tt för andra olägenheter.
..
..
E n speciell fr åga är hur marinens egna verkstade r skall bedomas.
Med hänsyn till att de i stor utsträcknin g avses för underhåll och
reparation av materi elklass l vore det önskvärt att erforderliga åtgärd er vidtagas så att de ifråga om den materi el e.~1 k.und e hän.fö1~as
till motsv arand e leverantörsklass. Under all a omstand1gh eter bor ataärder vidtagas så att de inom all a de verksamhetsom råden, som
d e äro engagerad e, kan hänföras till leverantörsklas s 2.

Planering av beställm-ens kontrollverksa·mh et
En produkt måste proj ekteras och kon strueras med erford erlig
hänsyn tagen till möj ligheterna att kontroll era uppställda krav. En
ford ran (tolerans, täth et o s v ), som icke kan kontroll eras, är av
r inga värde ur kvali tetssynpunkt eftersom man icke vet om den är
innehållen. Kontrollv erksamheten bör därför påbörjas redan på projektstadiet i form av en planeringsv erksamhet, som utmynnar i en
kontrollplan, som omtalar i vilka stadi er bestä ll aren önskar sätta
in sin kontroll för att han skall få det erforderli ga greppet på procluktens kvalitet.
Kontrollplanen bör föreligga i preli minä r form i samband med
iaåno-sättningen
av tillverlmingen. Efter det att typprovningen utb
b
.
fö rts bör planen kunn a få en mera definitiv form. D en grundar s1g
på de överenskommelser, som gjorts beträffande fo rdringar o c~ provningsmetodik m m vid beställningens utläggande. Som t1 chgare
framhå lli ts har beställaren normalt icke resu r ser att utföra n å·gon ingående detaljkontroll av ti llv erkningen. P lanen måste uppgö ras så att han med en r elativt ringa personalin sats får veta mesta
möjliga om proclukten och dess kvalitet.
. . .
Den , som up prättar planen, måste därför noga sätta s1g 1111 konstruktionen och med ledning härav bedöma vilka detalj er, grupper och egenskaper, som äro väsentliga samt hur och när man lämpligen bör
kontroll era desamma. Resultatet av denna bedömning in föres i kon-
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LEVERAN TÖR
Fig 12.

FÖRBEREDD KONTROLL

trollplanen. Av det nu sagda framgår betydelsen av att använda
standar diserade och typprovad e komponenter. Förutom all a övriga
förde lar framstår det som klart att användningen av dylika komponenter kan reducera själva kontrollarbetet avsevärt. Hittill s har
diskuterats på vilka punkter (dc ta lj er, grupper), som kontroll arbetet
skall sättas in. Vad beträffar sjiilva kontrollomfatt ningen (provuttaget eller motsvarande) föreskriver köp lagen att en viss icke angiven m inimikontroll skall utföras av köparen för att denne skall
kunna föra talan mot godset genom rekl amation. En annan faktor,
som inverkar på omfattningen av beställarens kontrollinsats, är uppläggningen 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 betyde lse (ekonomiska och/ eller
f unktion ell a), som är avgörande för kontrollinsats ens storlek.
Ko ntrollplanen Överläm nas normalt till leverantören och klargör
för denne när kontroll anten skall meddelas i och fö r utförandet av
kontrol l. Härigenom förebygger beställaren att väsentliga detaljer
och grupper monteras in i produ k ten innan de äro kontroll erade av
honom i önskv;ird omfattning. Det avsnitt av kontrollpl anen, 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 llplan eringen kan sägas ha till motto att sätta in r~itt kontroll på rätt plats i proclukten i en lämp ligt avvägd om fattning .
Kontrollplan en bereder vägen för en viii fö rbered d kontroll , som
har till mål a t t lämna beställaren de för honom erfo rderli ga uppgifte rn a om materielens kvali tet.
T illvaratagande av erfarenheter
Tidigare har poängterats betydelsen av att leverantören tillgodogör
sig erfarenhete rna från kontroll arbetet och omsätter dem i förbättrade konstrukt ioner, tillverknings- och kontrollm etoder. Det är lika
angeb get att beställaren tillgodogö r sig sina egna erfa renheter.
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 antalet upp repanel en inskränker sig till ett min imum. Erfarenheternas
till ämpning på den aktuell a procl ukten sker genom en ju ste ring av
det tekniska un elerlaget samt genom ändrin gar på befintli g materiel
och/ ell er ändring av bef intliga föreskr ifter för materielens unelerhåll
och handhavande.

Fig 13.
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Erfarenheterna får emell ertid inte stanna hos den, som till äventyrs gjo rt dem utan de måste även distribu eras ti ll andra, som bandhar anskaffn ing och underh åll av annan n1ateriel, på vi lk en de kan
utnyttjas. Detta kräv er förekoms ten av någon form av erfarenhetscentral, till vilken erfarenh eterna sam las och varifrån de d istribu eras till dem , som kan draga nytta av dem .
J akten på deta lj er, som ej f ungera på önskvärt sätt får aldrig
upphöra. J aktlyckan på sådana är ofta god vid prototypprovningar,
typprovnin gar och leveransprovningar av skilda slag. Värdefulla byten kan emell ertid även erhållas f rån materielens tjänstetid. Effektiva 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 till i befintlig och kommande
materiel.
Mellan kund och leverantör förekommer skilda kontaktlinjer för
att lösa olika slag av frågor. Det kan vara ekonom iska, konstruktionstekniska eller kontrolltekniska frågeställningar. För att åstadkomma en rat ione ll verksamhet erfordras någon form av samordning

RAPPORTER

FELSTATISTIK
AV SLÖJAR
SVAGA

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

Fig 16.

130

131
JAG VILL 1-1 ,4
DET 51

"sMÅKUNDER NA " OC H

~
L E V ERA NT ÖREN

Fig 17.

såtill vida att t ex lösn ingen av de ekonomiska problemen sker efter i
möjligaste mån enhetliga riktlinjer från fö retag till företag ävensom
vid uppgörelser beträffand e de olika bestä llningarn a hos ett och samma företa g.
På samma sätt, speciell t i det fall flera beställ ningar finnas hos
en och samma leverantör, måste kunden samordna sina önskemål
och erfarenheter beträffande kontrollverksamh eten . E ndast härigesamkunden och leverantören bygga upp ett fruktrrivande
nom kan
b
.
ar JJe 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 sin a önskemål tillgodosedda, mindre
än om ?ns kemå len samordna ts och framförts med verklig tyngd.
Det: fmn s t o m mö jl 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 levera ntörens synpunkt är någon fo rm
av samordning från kund ens sida av kontrollverksamheten. Detta underlättar för leverantören att bygga upp sin organisation, så att elen

"STORKUND" OCH LEVERANTÖR
Fig 18.

bäst motsvarar k undens samlad e önskemål. I detta sammanhang bör
särskilt påpekas att ett ideali skt samarbete mellan kund och leverantör i all mänh et tager lång tid att bygga upp .
Det är ofta frukten av ett flertal kanske dyrbara misslyckanden, varigenom leverantören fått klart för sig vad som förväntas av
honom och eventuellt vice versa. I vissa fall kan t o m det idealtillstånd uppnås, att leverantörens kontrollorgan påtagligt kan påvisas represe ntera kund ens 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 vin ster blir lätt skenbara genom. de ex tra direkta och indirekta kostnader, som kan bli en fö ljd av nya m iss lyckanden för att inte
nämna de olämpliga kvalitetsföränclrin gar , som kan bli en fö ljd av
för täta leverantörsbyten.
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Sammanfattning
Exempel på

Sammanfattningsvis stä ller krigsmaterielens ökade komplicerin2·
och komplicitet allt större krav på studium och uppföljning av funk:tionssäkerhetsproblem. I allt större utsträckning krävs att materielen 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, Tillvaratagande av erfarenheter från materielen, såväl under framtagnmgen av elensamrna som uneler dess tjänstetid.

KONTROLLORGANISATIONSKORT

för företag
FHandliigge~r-.

i[lgtum

Ing Karlsson
1·

81ao 1 (31

28.12.1960

Lb.

o. FOretog

AB Effektiva stålkonstruktioner

fi>relcgelo kontoktmoll

fJisp Bender

c . kortet upplogi pga(tu planarad onokoffningl

Avfyr i .ngsmekanismer till minor (materielklass l)
~.

son för uppgifterna• ansko ffonde

Personligt besök

Fö~ ~ th~~·~\ y~t~~~~ la t under bör jan av 50-talet från smedja (hovslageri) till en
mekanisk verkstad med huvudsaklig inriktning på svetsningsarbeten

0 1

0

1

Kortet kompletterot

2

KA.LLA:

1-

Robert Lusse r : The Notorio us Unreliability of Ca mplex Equipment Research
and Development Division,
Redsrene Arsenal, Huntsville, Alabama, USA, sept 1956.
Overs. Th Boström, FL T, april 1958.

l"!llgggnr

Ogtu m
•

·

+

····················································

l

........ l

l .. .

................ ! .

.. l
Tillverkning
Q.

Speci<~litet

elLer miirkeovorg

b.

Svetsade konstruktioner

Nuvorgnd e t i ll~ erkn ing

Slä pvagnar till motorfordon

l
l
c. Tldigore

till~erkni ng

Diverse svetsarbeten , vagnar och
cisterner

statens bilindusti

Verkstadsutrustning
4

a.

FOr

~lant.rad

ti llvO>r kning

ov<e~d

u tr uotnin~

Svetsutrustning (ej lättmetall)
Maekin bearbetningsutrustning

Flå t ~.earbe _tr:_j;ng~_u tru_2> ~n_ing

'" E iJ

n

rx1

n

n
n

n
n

n

n

n

n

b. Ph>n ..,adn yonokaHningfOrdenevbeo!OIInOngen

Ingen redo·..ri oad

c. AllmOntom Ovrig verbtadoutruotnOng

Utrustningen placerad i

lO

roo<n_d'Lh_l!~m_o_lig_ _J:fxl::_odL__ _•_!inn_••_!..O_'_
' _

otids enliga lcbkaler

1x1

n
n
n

135

134

r-------------------------------------·--------KONTROLLORGANISATIONSKORT

KONTROLLORGANI5A TIO NS!<ORT

I Dat u"'

81ad 2

Mcterialförsörinil'l;

b.

i~om

M•loder

. . ,.... "'"'"

l ~"~.:.~

loo•i~oop!oh

Se 4 e
Tronoport

Styrande kontroll i egen ti11verkmng

91"·

Inga speci 'r:llt angivr;a

c.

Blod 3

!Oretoget

Travers och dragkärra
10

Företageh crgcnisotion

------=::3_ _
Kon s truk-

tör

Verkmästare
Fö rman Förman
Sv e ts- Maskinverk- verk-

stad

stad

50

40

man

l

~
sälj ning

l"·

Avsyning i egen tillverkning
.1>\e!oder-

Endast S\'etsa vsyning org: okulär, ! vissa fall magnaflux, röntgen genom THC
Ingen (e ndast på anmodan av kunden)

KonstruktÖ!' er. utarbet~r huvudsalcligen
principritningar. DetaljutforJr.ning ge noa
resp verkstads försorg 1 å en m&.n tillverkningen ej sker som legoarbet en då
ritningar i allmänhet utnyttjas.

man
Mcteriolt~rovningsapparotu r

Il

Ingen

d . MiilC:on oc1! miitdon•kontroll
1 st må t t sats, vilken användes i produktionen, i övrigt
_skjutmått, ingen organis er ad mätdonskontroll
o.

,,

o.,.;go tjOn,tamOn

l'

Inge!1

90

Kontro!:o r gonis~tionen

Organiserad ko"'ltrcllorganisa. tic~
saknas.

Anlal inuenjöter

u.

Ul b ild nino

Re sp förman verkst ä ller avsyni!'.g och goditä.nner p red. Förmannen i svetsv erks taden
har ett biträde som avsynare. I den mån
i"!.an !eke utför a\--syning utnyttjas han som
svetsare. - Svetsarna ut för enl uppgift
en gång om å ret vissa provsvet sar, som
bli föremål för bedömning av vcrl~ ästa ren.

d . Anto ltll•må"

IRe sp

förman ( 2)

''·

'·

Sv et sutbilda d

l. KonlrallplaM rinu'l

Inga speciella kontrolltempon i

Ej rerlC"'visad
~-~-----.:_":::di~go::_re ertorenheter beträffande företoge ls konlraUo rgonisotion

12

a . Ar

lb

r;n •• r:.ni ng

1c

"'""iirkninu

l.."'

bil

l'

''·

13

o

f Otolog till iindring o• beo liiUning o~ndertog '"""" t..oliilln•no ulliigg ..

op'erationskorten
Kontroll av underleveran tö r

8

a . M•loder

Ingen orga niee;rad systematisk kontroll

Firman r n e j lämplig s om leverantor av maskinbearbetade kon s truktioner , dv .e d en
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.

136

Bärgningen av

137

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 m ås te inbogseras till Karlskrona skärgå rd. Drist igheten sattes på grund utanför Hornudden på Aspö uneler natten
efte r skjutninga rna . Fartyget vattenfyll eles mycket snabbt och sjönk
efter en .k ort tid p å cirka 10 meters djup för och 5 mete r akter,
v ilket m edförde, att större delen av fa rtygskroppen kom att ligga
uneler vattenytan. Slagsicla n var cirka 16° åt SB. Havsbotten bestod
av lera, sand och grov sten . Fartygets läge i sjunket till stånd f ramgår av f igurerna l och 2.
Målfartyget Dristig h eten hade tidigare varit utsatt för artilleriskjutningar och andra skjut- och sprängförsök, som medfört, att
fa rtyget successivt under å rens lopp erhållit skador inomborels m ed
försämrade skyeldsegenskaper som följ el. Nödtorftiga repa ration er
mell an skjutförsöken var utförda, men av kos tnadsskäl kund e reparationerna ej drivas för långt.

Bärgningsarbetets utförande.
Frågan om bärgning av Dristigheten togs genast upp efter grundsättningen. Olika alternativ diskuterades, däribland det traditionella
förfari ngssättet att ly fta fa rtyget medelst pontoner. Den mindre
vanliga meto d som kom till användning innebar i princip, att en ny
bordläggning m ed förstärkningar skull e r esas på den befintliga så,
att elen h är igenom i fartyget innes lutna vattenmängelen sena re kunde pumpas ut. U tgångs läget för e de första elykarundersökn inga rna
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 utsträcknin g .
Skaclor i fartygets inre vattentäta indelning kunde antagas h a
uppstått.
Tan kta ket och cellernas t ill stå nd ov isst.
V id dc förb er edand e dy ka 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 lutande havsbotten. I samband m ed elykarundersökningarna utfördes
ocskå noggrann k a rtläggning av botten fö rhålland ena runt fartyget.
E n modell i skala l: 100 av D ristigheten och av bottenkonturen p å
elen aktuella platsen tillv erkades. D et visade sig, att denna åskådliga modell var till stor t värde för bedömningen av tänkbara h ändelseförlopp vid bärgningen.
Bärgningsmetod en gick som tidigare nämnts ut på att bygga en
recess runt fa rtyget med utgångspunkt från elen bef intliga tätade
bordläggningen. Den härigenom innestängda vattenmängd en, cirka
5.000 ton, skulle sedan utlänsa s efter en sä rskild länsningsplan , varigenom 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 dim ensioner an-
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Fig. 2.
DR!ST!GHETEN vid Homudden. Verkstadsprtlmen BLENDA förtö jd v id sidan.

viincles för elen proviso ri ska bordläggningen. Det invändiga fackverket, som måste t illverkas och upp sättas för uppstöttning av träkonstrukti onerna, tillv erkad es i skilda p rofi ljäm. F ig urerna 3, 4 och 5.
Omfatta nde håll fasthetsberäkninga r utfördes för dimensionering av
de ingåend e förbanel en i recessen, så att en någorlunda tillfredsställande säkerhet skulle erh åll as vid länsningen, då vattentrycket ut-ifrån, cirka 800 ton , skulle komma att verka på r ecessen . Mot lokala
påfrestnin gar i kon strukt ionerna kunde dock ingen fu ll säkerhet nås,
varför stor för siktighet var av nöden, då sänkn ing av vattenytan i
r ecessen senar e skulle ske.
Bärgningsarbetet uppl ades och genom föreles efter i stort fö lj ande
p lan:

F ig . 3.

Fackverket. f mitten den kraftiga centretmvägaren.

3)

Till verkning av fack ve rkssegment i ve rkstad . passning och monterin g i förskepp et.

4)

Uppsättning av cirka 75 meter t r ~ib o r cl läggnin g om SB .
Uppsättning av cirka 25 meter tr~iborcl läggni ng om BB .
Förstärk ning a v förskeppet, speciell t pikskott spt 10.
T äthetsprovningar.

l)

Tätn ing av samtli ga hål i bord läggningen uneler vattenlinj en,
samt i viss utsträckning ovan densamma.

5)
6)

2)

Till verkn ing och fastskj utning med bultgevär av en kra ftig ansatslist i överkant av befintlig bordläggning.

7)

Som kommentar till ovanstående punkt l ) kan n~imnas , att de
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Fig. 5.
Fig. 4.

R esning av träbordläggn ing om BB pdbörjad.

Träbo rdläggningen pd SB~sidan.

hå l som konstatera des i bordläggn ingen var delvis omöjliga att täta
m ed befint lig skydd smateriel av stan dardtyp. Speciell a tä tpl an av stål
och trä m ed fodring av gummi fi ck därför till verkas och passas på p lats . Tätningsa rbet ena utförd es av dyka re und er svåra förhållan den.
V id den i punkt 2) om n~imncl a tillv e rkningen och upps~ittnin gen av
ansats listen fö1· träbordl äggni ngens in fäst nin g uppstod stora svår igh~ter att fäs ta densamma till bord läggningen i förs keppet. Bordl äggnmgen och spanten va r där kraftigt defo rmera de och skadade f rån
föregåe nd e skjutförsö k. Efter både tid södande och krävand e uncl ervattensarb eten lyckades dock listen fästas .
Uppsättnin gen a v träbordläg gning om SB och BB enligt punkte rna 3), 4 ) och 5) framskred planenli gt till a t t börja med då vattendjupet a kterut var rin ga. J u längre arbetet framskred , desto större blev svå righetsgra d en beroen de p å det ökade vatten dju pet och svårigheterna få fäste för uppstyv ninga rna. Sponten fastsat tes till an-

satsli sten, som tid iga re skjutits fast med bultgeviir . genom sp ikning.
och på ett sådant sätt att en lämplig tätning erhö ll s. I och med att
bordläggningen om SB först r estes erh öll clykarperso nalen, som a rbetad e inn e i fö rsk eppet, lu gnare a rbetsförhå ll and en un de r va ttn et.
V irket som använd es hade i stort sett en lämplig f uktig hetshalt På
några shi ll en sv~illd e sponten emell ertid så att f astskjutna hultar
sprängd es av svä llkraften. D et tidigare omnämnda fackv erket transporterades med hjiilp av pontonkra nar ut till a rbetsplatsen, där dela rna sedan riktades up p och fä stes medelst undervatte nssv etsning
ti ll fart ygsskrovet.
Nä r a rbetet framskrieli t så långt at t vissa dela r av fa rtygets sk rov
kunde avskärmas utfördes pa rtiella täthetspro vninga r för u t rönande
a v träbo rdläggn ingens och skrovets bt het. Dessa täth etsprovnin gar
bekräftade, att elen inre vattentäth eten i fa rtyget ick e var att lita på
samt att v isst hi ckage i träbordl äggni ngen för ekom. K ompl etterande
tätning av smärre läcko r utförd es seelan fo rtlöpan de.
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Per sonalen, som deltog i reparationsarbetet utgjordes av dels timoch svetsare med arbetsledare från marinverkstäclerna,
Karlsk rona örlogsvarv, dels av kva lificerad civil elykarpersonal för
dc krävande unclervattensarbetena. Tidvis utnyttjades även delar av
marinens dykarkurser. För transporter av persona l och materiel mellan fa rtyget och varvet svarade Ekipagesektionen, öVK. A rbetsfördelnin gen på arbetsplatsen var i princip uppdelad så att dykarpersonalcn under militär ledning utfö rde undervattensarbetena och den
civila arbetspersonalen under civil arbetsledning utförde övervattensarbetcna. För beräkningar m m av teknisk art utnyttjades på örlogsva r vet tjänstgörande värnpliktiga mariningenjörer. I medeltal sysselsattes cirka 12 man clagiigen ute på bärgningsplatsen under de två
månaderna arbetena pågick Under större delen av bärgningstiden
gyunades arbetena av gott väder och lämpli ga vind förhållanden. Repa rationsa rbetet var slutfö rt elen 10 september, el v s cirka 8 veckor
efter arbetenas igångs~ittning.

3 ) L änsnin g över maskin om rådet.

merm~in

Länsning och lyftning.
För att utröna den provisoriska träbordläggningens och skrovets
täthet efter reparati onen utfördes den 9 och 12 september provlänsningar. Därv id sänktes vattenytan inom hela r ecessen cirka en meter, motsvara nde ca 600 ton utl änsad vattenmängd, varefter uppmätning a v läckage skedde. R edan vid denna tämligen måttliga nivåskillnad mell an yttre och inre vattenytor konstaterades relativ t ston
hickage. Komp letterand e btni ngar genom bl a inpressnin g 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 skilda länsa lternativ. D et visade sig, att fartygets stabilitet, till fö ljd av
den stora innestängda vattenm ängelen och de fria vätsk:eytornas variation und er länsskecl et, kund e antaga kritiska värd en. Stor fö rsiktighet bedömdes därför nödvändig under länsning av fa rtyget med
hänsyn t ill risken fö r kantring och avgli dning från grundsättningsp la tsen.
Följ and e tv å länsalternativ uppgjordes att utföras stegvi s:
A lt. A .

l ) Parallell sänknin g av vattenytan Över hela fa rtyget 1,5
meter.
2 ) Linsning av förskeppet.

4) Linsnin6 över hela fartyg et.

5) Loss dragnin g.

A lt. D.

] ) Paralleil sänknin g av vattenytan over hela tartyget 1,5
meter.
2) L ;insning av maskinrum . pannrum och akters kepp.
3) Partiell b nsning i fö t·skepp .
4 ) Lo ss cl ragnin g.

A lt. A bedömdes vara eld minst ri skfyllda alternat ivet därigenom att
fartyget ber:iknades komma alt kvar bli på grundet _med a_l~t~:·skeppet.
Genom Einsni ng av :förskeppet erhö lls ocksä ett f n b?rcl iorover med
att fartyf o"r]i "'ot r ese rvde1)lacement . Risken med detta alternanvo var,
•
o·et skull e komma att stft så hårt på grundet att svang l1eter senare
~kull e upp stå vid losscl ragningen. Om så sku ll e bliva f~ll_et l ~edömde~
motfy lln ad i'n1yo av förskepp et kunna ske. Stora pakanmngar pa
träbordl äo·on ing·en i förskepp et måste dock accepteras.
A lt. D bedö 1~c1es vara rnera ri skf yll t med tanke på att all tför stor
vattenmängel be räknad es f inn as ], va r i försk eppet om_ fartyget ~kulle
losselragas på tidigt stadi um. Det var öns kv~irt att trakonstrukt10nen
fö rut och elen befintliga bord läggn in gen kom ovan vattenytan sn~
rast möjligt så att bckage på grund av yttre vattentryck kund e chmineras så tid igt som möjli gt. A lt. A valdes.
o
D en 14 september var b~irg nin gspe r son alen oc_l~ bo~serbatar samlad e på bärgn in gsplatsen . V äd erleksprognoserna tor nannaste dygnet
var r elativ t gynnsamma :
Bärgningsorganisation:
Bärgni ngsledare med hitt·äde av bogserleclare.
S kyclclstjänstgrupp: Beb l
7 man.
6 cly l-:are 1-I.
A rbetsgrupp l : A r b et s le cla re
· cfl11 !11a!·l· twerkstäd erna.
Arbetsgrupp 2: A rbetsl edare
6 man verktaclsperso nal.
Röjdykargrupp: Befäl
12 man för utv ändiga tätningsarbeten.
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
Bevakni ngs- och kommun ikat ionsbåta r
I nall es deltog cirka J 00 man i bärgn ings för etaget.
Bä rgningens genomf örande får man en bild av genom följande
utdrag ur bärgnin gsjourn a len:
Den 14/ 9 kl 0615: S lagsicla S B 16° Bogserb åtarna anbnde r .
0630 : Siik erh ets föres krifter utd elade ti ll vaqe man .
Livväst arna påtagna .
0703: Para ll ell änsning startad ti ll 1,5 m. Lin skapacitet av 14000 ljm inut insatt.
0745 : F3evakni ngsbåt utsa tt för dirigerin g av sjötrafik en.
0748: Momen t l kl art. 1200 ton ut länsat.
0825 : Momen t 2 sta rta s. Länsning av förskepp et p åbörjat. 4000 l/ minut insatt i försk epp.
0910: Far tyget vridi t sig något åt SB.
0935: S lagsidan minskad till 14°
1035: Förstäv en höj t sig cirk a 20 cm.
J 125 : Momen t 3 igångsat t. Län sning över eldrum l och
2, eldarmä ss SB.
1250: Efter haveri på motorpu mp länsning a v förs kepp
ånyo igångsat t. 6000 ljmin ut. Linsnin g i eldrum men stoppad . S lagsicl an ökar 1J2° Linsnin g av
SB kolbox påbörja d.
1300: S lagsicla SB 10,5° Fria vätskey to r på trosscl~iclc
bort ska f fa s.
1315: Länsnin g SB maskinr um påbörja d.
1345: S lagsicla SB 8°.
1630: S lagsicla SB 11,5°
1710: Dykare och elykarbå t hemsänd es.
1814 : Lossdra gnings försök . Aktra hil lskepp ej län sat.
S tyrmask in- och dynamo rum tomt. SB maskinrum länsat till genomg ångsluck an mellan maskinrum men. E ldrum l :vattenn ivån i gretings
höjd. E ldrum 2 :vattenn iv ån 2,5 m uneler greting.
Förli ga hålskep pet nära tomt. Länsnin g av SB
mas kinrum pågår.
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1930: Fartyge t flott med bibeh åll en slagsida. Akter-

sk eppet ligge r d j up t. Omedel bar täthetsk ontroll
a v bo1·d!äg gn ing akter igångsat t.
2130: Förtjöt akterstä ven i boj. S lags icla SB 11° .

Den 15/ 9 kl 0110: Länsnin g öv er maskino mrådet 8000 l/minut.
0200: Länssla ng fr ån eldrum 2 spr icker.
0810: Djupgåend e för cirka 6,5 m, akter cirka 6 m .
Läget unel er kontroll .
0915: Börjat inbogse ring. Fo rtsatt länspum pning.
1000 : Sbpet befinne r sig utanför varvsträ dgården.
1050: Fartyge t inn anför dockpor ten.
1330: S lagsicla S B 7°
1530 : Börjat la sta 60 ton krängni ngsv ikter för upprätning före necldockn ing.
Fartyge t i docka se f igur 6.
Den deltagand e bärgnin gsp ersonalen fick arbeta und er delvis mycket riskabla och svåra förhålla nden. Mörker och halka nere i far ··
tyget g jord e att neddrag ningen av elen otympli ga l.äns~11aterielen. i
svåråtko mliga rum och cell er blev bes värlig. Skrot, knngt lytancle olJ a
och annat bråte med förde stundom driftstop p.
Den länskap acitet som stod till förfogan d e utgj ordes av maxima lt
cirka 24000 l/ minut. Länsma terielen, som använde s, var av marinen s
stan dardtyp med huvudv ikten lagd på den tyngre materie len. Därjämte insattes ett ant al motorsp rutor, vilka placerad es ombord på
fartyget på lämp li ga p latser. För indikeri ng av fartyg ets till stånd
uneler länsning en uppsattes pejlstick or sa mt krängningsmäta re på
fartyget.

Samman fattNing .

Å r 1914 grundst ötte pansars keppet Ta p per h eten utan för Sandha mn
i Stockho lm s skärgård . Fartyge t bärgades senare med ponton lyft efter cirka 5Jj 2. måna der gen om sam verkan a v ma rinen och N ep tunbolaget Ta pperh etens utgångs hige skiljd e sig i många avseenel en från
e
Dr·i stigh etens. Grund stötnin gsplatse n låg t ex mera utsatt, varjämt
av
del
gen
in
synes
t
Däremo
.
uppstått
g
in
bottensk ador i stor omfattn
huvudd äcket ha legat unel er vattenyt an.
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J.;:unde tillvaratag as. Därutöver fick den deltagande militära och civila
personalen god utbildning i bärgningst eknik, vartill kommer att vunn a
erfa renh eter är av stort vär de för krigsrepar ationstjäns ten. Tillfälle
gavs också ti ll funktionsp rov i stor skala av flottans skyddsmat erieL
Slutli gen kan man måhända efter en bärgning av denna omfattning
och m ed erfarenhet av skyddstjän starbete och reparation sarbete från
tidigare skjutförsö k ställa sig frågan - hur hör ett målfartyg vara
beskaffat för att inte enelast de vapentekn iska utan även de skeppstekniska önskemåle n skall ti11godoses på ett rationell t sätt?

Fig. 6.
DRIST!GH ETE N i docka. Förskeppet med fackverk och träbordläggn ing.

B~irgningen av _Dristighe ten ef ter denna i sitt slag unika metod
tor?e vara elen sto rsta som genomfört s h elt med marinens egna matenell.a och personella resurser. Bärgnings metoden visade sig använd-bar VId detta tillfalle men den har sin begränsnin o·. A v väsentJi O' betydels~ är.va~tend jupet på grundsättn ingsplatsen , ~:>sjöh ävning, s~-öm
och VI_nd.forh a ll ander~ .. samt fartygets trim och slagsida . Bärgninge n
av Dnsttghet en m edtorde, att ett ur skrotsynpu nkt värdefullt objekt
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Synpunkter på Vänersjöfarten
Anföraride vid Sveriges Allmänna Sföfartsförenings årsmöte

i Karlstad 1960.
Av ordföranden i Vänerns Seglationss,t yrels e ,
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 mn e t ä r också aktuellt. Genom de stora skreden vid S urte och
Göta och genom elen utred ning som g jorts om en kanal från Väner sborg till U dd evalla ha r uppmärksamheten r iktats på sjöfartsförbmcle lsen mellan Vänern och hav et, som utgör en liv snerv för nä r ingsli vet i väst ra M ellansve rige.
Jag tror att en lämplig inl edning t ill denna programpunkt är att
berätta något om sammanhanget m ell a n näringslivet och sjötrafiken
vänerområdet
och att ge en del siffror på omfa ttnino·en
och sam..
.
b
mansattnmgen av varutrafiken till och från Vänern.
Om vi ser på Sveriges karta, så finn er vi att största delen av de
tättbefolkade och industrialiserad e delarna a v landet är belägna p å
ganska kort avstånd, högst 10- 12 mil , f rån kusterna. Ett unelantag
u:gör __dock Bergslagsområdet och västra Svealand, seelan gammalt
sate ±o r en m ycket betydande del av vår j ärninclustri, uppbyggd på
g rundva! av de mellansvenska malm- och skogstill gångarna.
Lokallseringen av vårt lanels trävaru-, massa- och pappersindustri
h ar från början va ri t och ~ir alltjämt beroende av närheten till de
stora skogsom rådena ell er de från dessa kommande billiga f lottl ederna . Unel er senare å r har järnvägs- och framför allt l anclsv~igs 
transportern~ av timmer och ma ssaved fått a ll t större omfattning.
Men detta ar dyrbara transports~itt , och ti ll förse lväo-a rn a får inte
bli för långa. Sam tidigt ~i r cellulosaindustri en en sto/ förbr uka re av
importerat bränsle och äv en kemikali er , som måste tillföras fab rikerna på billi gast möjligt sätt, och minst li ka v ikti gt är det att fär-digprocluk terna kan transporteras ut till exportmarknad e rna till lägsta möjliga kostnad, el v s sjöledes .
För norrlandsindustrien är prob lemet enk elt. Fabrikerna är placerade vid ä lv a rn as mynningar i hav et. j\ven de nu uppväxande nya

fabrikerna i södra Sverige fö rläggs till ku sten, elit råvaran trans port eras från relativt närbelägna skogsområden inne i lan det.
I västra Mellansverige, cliir en betydande del av landet skogstillgångar ligger, måste man räkna med uttran spor t över Väne rn. Liksom i N arrland har fabrikerna p lace rats vid kusten, m en här är det
inte i h avet utan i Vänern som f lott lederna mynnar och elit även
landtransporterna från de stora skogarna är relativa korta . De färdiga procluk terna f å r seelan skeppas över Vänern och genom Trollbätte Kanal och Göta .f-\lv till utlandet. Denna direkta transportled
har varit en förutsättni ng för skogs industriern as utbyggnad i väner området Skogs till gångarna h är 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 sågver k, massafabriker och pappersbruk så f in ns det j u också en rad andra industrier i vänerområdet, av vilka åtskilliga liksom skogs indu strien är starkt beroende av
billiga sjötransporter. Dit hör sålunda västra Bergs lagens gruvor, som
har sin största malm exporthamn i Otterbäcken, järn industrien i samma område, som tar in kol, koks och olja, tackjärn och skrot i stora
kvantiteter över de norra vänerhamnarna, cementindustrien i Västergötland, zinkgruvorna i Å mmeberg- vid Vättern, kva rts- och fältspatbrotten i Dalsland , den k emi ska industrien, och så tillkommer den
stora borgerliga förbrukn ingen av eldningsolja , bensin och koks, jordbrukets transporte1· av gödningsämnen och spannmål o s v .
Den sammanlagda mängelen a v upp- och ne dgående gods genom
Trollhätte-Kanal utgjo rd e 1959 2,7 milj ton. Som jämförelse kan
nämnas att Göteborgs hamns sammanlagda export- och importkvantitet utgjorde 6,6 mil j ton unel er 1959. Den sammanlagda godskvan var l ' 4 mil1.. ton '
titeten på m~ilarh a mn a rn a V~i ste rås och KötJino.t
b
d v s unge fär hälften a v vänertrafiken. Av vänerinclustriens totala
expor t och import t ransportera s omkring 80 % genom Trollhätte
Kanal. Värdet av upp- och nedgående gods kan uppskattas till över
en miljard kronor årligen.
Jag skall visa dc vikti gaste varugruppernas andel i transporterna
på V~1nerns olika hamnar. Uppg-ifterna avser 1959 och ~ir huvudsak11
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!igen hiimtade fr ån Trollh ätte Kanalve rks stati sti k. D e gäll er allts;,
traf iken genom T rollhät te Kanal till och från cle vikti gaste van er 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: GOOS TOTALT

Utgående gods totalt.

De största expo rth amnarna var Ottnbiicken, Kristinehamn, Karlstad, Skoghall och hamnarn a vid Åsf jorden, vi lka hiir är sammanslagna. Diir ligger Gruvön, Slottsbron, Kyrkebyn, Ä lvenäs m f l. Det
utgående godset bestod mycket g rovt räkna t av en tredjedel trävaror ,
en tredj ede l massa och papper och en tredjedel malm, sten, spannmå! m fl bulklaster. Förd elnin gen mell an de olika hamn arna av
dessa varuslag visas på fö lj an de bil de r.

Bild 2. Trävaror.
T rävarorna som represente rar en godsmän gel a v 318.000 ton ell er
120.000 stels kom till allra stö rsta delen från de norra hamn a rna ..
För elen stora sågverks industri en i vänerområdet iir elen direkta
sjöförbindelsen med expo rtlände rn a, framför all t England och Holland , a v Ii vs viktig betydelse. Trä varor är ett sådant godsslag som
iinnu m indre än ma ssa och papper kan tåla jiirnv~igs - ell e r lastb ilstransporter av ekonomi ska skii l. Medan massa- och papperstransporterna under v inte rm ånaderna dirigeras per j ~i rnvä g til l Götebo rg
och Uclcleva lla, så få r triivarorna vänta p å öppet vatten .
.13ild 3.

Massa och fa/'f'er.
Massa och papp er 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.
Jlfallll , sten, CCIIlelll, spannmål m fl bu/h/aster.
Bild 4 visar transporterna av malm , sten. spannmå l m. f l. bul klaster 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 gan ska låg för 1959. Den brukar
vissa år uppgå till ett par hundra tusen ton. Vissa å r ;i r också spannmålsexporten från Viistergöt lancl rätt betydand e.

Bild. 4.

Bild l.
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Bild 2.

Bild 3.

1S5

JSt.
Ri!d 5.

M. FL . BULKLA.STER

Dcstinatio nslw nmM.

Av utgåend e go ds är drygt 80 % destin erat direkt till utländ ska
hamnar . 19S9 g ick 40.000 ton till No rge. 93 .000 ton till F rankrike
och medelh a vshamnarn a, 232.000 ton till England, 28 1.000 ton till
Holland och Belgien och 163.000 ton till Västtysklancl. S 'lo gå r till
olika svenska ham na r bortom Götebo rg och 14 /1 stannar i Göteborg,
ti ll. stö rsta de len för om lastning ti ll oceangåen de fartyg.
Bild 6.

J nyåc ndc yods totalt.

B ild 6 v isar elen tota la m ~1 ngcl en av ingående gods uppgående till
1,3S mi lj ton sedan man r~tknat if rån vad som går till Trollhätta n,
Vänersbor g och Vargön. Aven här är det de norra och öst ra vänerhamnarna som do minerar.
Det ingåend e godset utgörs till ungefä r hälften av olja, 69S .OOO
ton, resten bestå r hu vudsaklige n av ko l och koks och indu striråvaro r
av olika slag, allra största delen sålu nda bulklaste r.
Bild 7.

Bild 4.

O/for.

Hur oljan di stribu eras visas på ovanståend e bild . Den stö rsta Jmporthamne n ~(r Karlstad, som 19S9 tog 226.000 ton olj a, närmast följd av K ri st ineha mn, Skoghall , Otterb~tcken och de norelvästra hamna rn a. 37.000 ton olja gick vidare till Vättern genom Göta
Ka nal och 24.000 ton upp genom Säff le Kanal. O ljan hämtas för
närvara nd e i regel f r[m raffinad erier och depåer i Göteborg, men
eP. del om lastas också från större tankfartyg till v~in e rtonnage på
Rivöfj orclen. Om Vänern vore tillgänglig fö r stö rre tankfartyg , säg
upp t i Jl S a 6.000 ton, så skull e redan nu och i än hÖgre gTad i framtiden olja skeppas direkt från raffinader i er och depåer vid N ords j ön och Östers j ön till vänerh amnarna.
Det har fö r es lagits att man sku lle lägga en oljeledning från västku sten till Vänern för att elen v~igen transporte ra olj an till vänerområd et, och detta har t o m fram förts såsom alternativ till en förbättrad kan alled. D et ~ir emell ertid kn appast möjligt att på det sättet lösa problemet. l'ör det förs ta utgö r ju oljetrafike n endast omkring en fjiirdedel av elen totala väne rtrafiken, för det and ra skall
olj an distr ibueras till ett stort antal olika indu strier och depåer vid
Vänern , varför man ändå måste begagna sig av sjötrans port från
exempelvi s Viinersbor g, såv ida inte olj eledningen dras r unt nä stan
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DEST INATIONSHAMNAR

INGÅEND E GODS TOTALT

1959

Bild 5.

Bild 6.

hela sjön. S lutligen utgö rs största delen av olj efö rbrukningen i vitne rområdet av tung eldningso lja, som är fl ytande enela st vid högre
temperatur. E n lednin g för elylik olja måste chtrför hållas uppv ~trmcl ,
vilket stöter på stora prakti ska svårigh eter. Det är en helt annan

sak att pumpa bttflytancle råolj a genom långa ledningar. Man mås te
te därför anse möjli gheterna at t er s~ttt a någon väsentli g clcl av olj etranporte rn a sjöledes till vänerområd et mecl rörl edning vara mycket
begränsade.

] 59
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OLJOR
1959

KOL OCH KOKS
1959

Bild 7.

Bild 8.

IJild 8. Kol och lwlu.
Ko l och koksimporten till indust rierna var ju förr mycket hetyclancl e. N u har de f lesta övergått till oljeeldnin g. och ä ven hu shå llsfö rbrukningen av koks h ar sj unkit. Vad som å terstå r ~ir drygt

200.000 ton. som går till Karlstad. Kristinehan1n, H önsäter och Lidköp ing. Eftersom ett ton olja i br;inslev ärcle motsva ra r ett och et t
halvt ton ko l, så betyd er övergången ti ll oljeeldn ing en min skning
av den totatal transportv olymen med ett par hundra tusen ton .
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Bild 9 visa1· importen av en del industriråvaror av bulklastkaraktär.
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 utiandstrafikens 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 säkerligen 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 ol jetransport från
Göteborg till vänerhamn med båt respektive med järnväg är av
denna storleksordning. D et görs sålunda en årlig besparing av omkring 50 Mkr. Men det betyder också att åtskilliga industrigrenar
i vänerområdet kommer upp i ett konkurrensläge som mö j ligg ör deras 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 beteckna Vänerns förbindelse med Västerhavet som livsviktig för stora delar 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 sjöförbindelse är. Två gånger uneler loppet av tio år har Trollhätte KanalD~tr

trafiken blivit avbruten fö r avsevärd ti:l genom rasen i Göta Ä lv-da len
·c1 Surte 1950 och Göta 1957. Göta A lv -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 erostOnsforhallanclena i ii.lven. Det är mig icke bekant om hänsyn tas tdl_ cl~nna
faktor vid de geotekniska undersökningar som nu görs 1 Gataalvskommittens 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 till och tran
Vänern och som kan viintas öka ytte rligare i framtiden. Redan Karl
XI intresserad e sig för tanken på en kanalförbindel se me11an Vanersborg 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
utarbetad es ett fullständigt förslag till en sådan kanal, men alternativet med en utbyggnad av Trollhätte Kanal till större fartygssto 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 kanalprojektet Vänersborg-Uddevalla vore värt att på nyt~ överväga.
Genom frivilligt insamlad e medel bekostades en unclersoknmg som
baserades på 1908 års förslag, och som verkställeles av en arbetsgrupp best?tend e av A B Vattenbyggnadsbyrån, AB Skånska Cementgjuteriet, Svenska AH Christiani & Nielsen samt OrrJe . &_ Co. Utreclninoen visade att en kanal skulle kunna byggas mellan Vanersborg
och U~lclevalla för en kostnad av omkl·ing 350 Mkr. D en 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.
.
.
..
Jag ska 11 in~e n~irma re gå in på utredningens ctetalJer. Den overlämnades i oktober 1959 till 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
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för Ekonomis k Försvarsbereds kap, Götaiilvsko mmitten Vattenfal lsstyre lsen och S jöfartsstyr elsen. Remissins tanse rna har 1~1 ed unclantao·
nt f':.~
av Götaä lvskommit ten , i vi lken dock icke nå o()"on r~')resenta
O!
t
1·
·· ·
till
positiva
sig
ställt
går,
in
Viinem
vid
nanngs 1vet ell e r sjöfa rten

fortsatt undersökn ing, men ~iven rekomm enderat att fd1gan om en
eventuell utbyggnad av Trollhätte Kanal också skal l tas unel er övervägande .
Genom en ny kanal skull e viisentliga fördelar för vänersjöfa rten
vinnas. Man skull e få en säker led till ha vet, vidare skulle mycket
större fartyg kunna gå upp till Viinern , vilket sku ll e med föra lägre
f rakter i synn erh et för bulkla stgods ink! olj a, och slutligen skulle
kanal förb in delsens trafik kapacitet bli a vsevä rt hög re än nu varande
Troll hätte Kana ls, vilket torde komma att behövas inom 10 ~t 20 å r,
då godsmänge len beräknas ha ökats till 4 ~t 5 mi lj ton ell er g ränsen
för kanalen s trafikkapa citet Redan nu förekomm er tidvis stockningar vid slussa rna.
Jag ska ll ej gå in på något utförli gare referat av kanalförsl aget
vare sig det gä ll er elen tekniska ell er elen trafikekon omiska delen,
då detta skull e ta alltför lå ng tid i anspråk. Jag vi ll enelast und erstryka att det från vänerinclu str iens sida inte finnes några förutfattad e men inga r om vare sig el en ena ell er den andra kanalleden ,
men a tt vi anse det ytterst viktigt att en sådan fö rbättring av kanal förbind elsen kommer till stånd , att el en kan anses säker och att
el en får en ti llräckli g trafikkapa citet fö r att kunna betjäna ziven den
traf ik som kan väntas i f ramtiden. Det är också ett a llv a rligt önskemål. att fartygssto rleken i vänertrafi ken kan ökas.
Huvudfarl ed erna i Vänern tillåte r reda n nu fartyg av 6,5 m dju pgående. Däremot är endast få hamnar utbyggda för detta djup .
Det är dock knappast något tvivel om att f lera av de större hamnarna gä rn a sk ulle ta på sig cle kostnader som är förenade med en
förd ju pn in g, om en ökning a v fartygssto rlekarna kom t i Il stånd .
I Viinern mynnar ytte rligare tre kanaler. Dalsimids J..:anal sträcker
sig fr ån Köpmanne bro litngt upp genom det dals ländska sjösystem et
Den är tillgängl ig endast för smärre fartyg och an vän ds huvudsakligen för virkesbogs eringar. Trafikmän gelen var 1959 150.000 ton.
Säfflc Kanal st ritek er sig fdm Vänern genom Byälvens vattensyst em
förbi S~iffl e upp till Glavsfjore len och är av betydelse för industrien
i dessa trakter. D en kan trafikeras av fartyg om h ögst 300 ton dödvi kt. Förslag före ligger om en ombyggna d som skulle möjliggöra en
ökning av fartygsstor ll:ken ti ll 700 ton. Kanalen har enelast en sluss .
nämli gen 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 Sjöto rp , har redan nu trots den beg rän sa de fartygsstor l eken,
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300 ton död vikt, sto r betydelse för godstrafiken från Vätte rnom råd et 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 välkänd a och li vaktiga tur istt raf iken mell an Götebon~
och S tockholm med Rederi Al ~ Göta Kanals tre fa rtyg, num era till höt·aml e Thunbo lagen . Som bekant pågår en utrednin g som avser
a tt unele rsö ka föruts iittningarna för ombyggnad av Göta Kana l mellan Viin em och Vättern till viisentligt större dimension er. Om dett<t
p rojekt förverk ligas sku ll e kraven p å Vänerus förb in delse med h avet
ytterliga re stiga .
E n fjärd e förbind else från Viinern en bit in i landet iir No rsälven
som ä t· segelbar up p till Korsiilvens sågve rk och E dsvalla Druk. Den
iir ut lopp för Frykensjöa rna, och kommun ern a i dessa trakter b ar
nyli gen börjat in tressera sig för en utredning om att åstadkomm a
en kanalförbindelse mellan Vänern och Fryken . Pe rsonli gen tror jag
knappast att en sådan kanalled kan bli ekonomisk, utan a nse r a tt
vi bör koncentrera våra kan alfunderingar på m era realisti ska pro jekt.
För att n ~tgot komplettera min fram ställni ng, skulle jag också i
korth et v il ja nämna ytterligare några fö rhåll anden röra nde vänersjö fa rten som kan va ra a v intresse. Jag förb igår emellertid f rågo rn a
om vintersjöfart och isbrytning, emeda n dessa blivit föremå l fö r
d iskuss ion i annat sa mmanhan g vid denna kon fe rens.
Viinem har goda regu ljära fartygsfö rbind elser m ed all a stö rre europeiska ham nar. A hlm ;nks r eder i i K a r lstad upprätthåll er linjetrafik
på Storbritann ien och ledande kontinent ham nar m edmod erna och för
denna trafik speciellt avpassade fartyg. och till Medelhav et har vi
också direkt linjesjöfart genom Svenska Ll oy ds förso rg.
Fö rutom A h !marks f inns el et iinnu ett stort vänerrecl eri, nämligen
Th unbolagen i Liclköj)ing, vars fart yg huvudsakligen går i tramp fa rt
m ellan v;inerhamnar och utlandet, samt i annan norcl sjö- och öste rsjöfa rt.
Som redan fö ru t nämnts sva rar emelle rtid det utländska tonn aget
nw1era för en myc ket betydan de del av vänertrafiken ti ll fö lj d av
sin <'. låga clri ftskostnacler. Sålun da exporteras nästan alla trävaror p å
utländska kölar.
Det finns fyra va rv vid Viine rn . V isserligen inte så stora, m en
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 vikti g sjöfart, till stor
del bestående av virk esbogseringar.
S lutligen kan jag för kurios itetens skull nämna att Vänern har
enskilt fyr- och lotsväsen, som finans ieras genom en särskild seglationsavgift för fa rtyg och gods.
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Vad ar egentligen en jaga re?
A v k apte n J-C D A NCKWARD T ,

Rubrikens frå ga ve rkar ka nske 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 niimli geu
a tt såväl fa rtyg på Öv er 7.500 to n med huvud sakl igen robotbestyck
n ing, som fartyg på 1. 300 ton med bara luftvä rn , återf inn s un cle 1
rubriken " cl estroyers" . el v s i svensk översättning "jagare". M·e ll a1 1
dessa gränser f inns ett ota l varian ter och man sku ll e mycket v äl
k unn a Överfö ra elen gaml a hi stor ien om bofink en - som såg ut hu 1
som h elst - till jaga rn a. j\v en i fdtga om andra typbenämninga r
t c f regatterna , finns motsva rande exemp el. E n styrkejämförcl st
m ellan olika nati oner är a ll tså tä ml igen intetsiigan cl c om man enbar!
jämför a ntal et jagare, fr egatter o s v. Att man utomlanel s bli vit varsL
dc gam la fartygsslagsbet ecknin garnas brist er antyd er bl a USA ::;
sätt att benämna sina fa rtyg t c N uclea r P owerecl G uicl ecl Missile
Destroyer Leader (DLGN).
H u r h ar el å de nu varande fartygs benämnin ga rn a på lätta örlogsfartyg egentligen uppkommit) Till en bö rj a n kan v i kansk e lä mna
de svenska beteckningarna och i stä ll et främ st h åll a oss til l engelsk franska beteckni ngar.
Som motmedel mot dc små torpedbåtar, som in fö rd es i de flesta
mariner i slutet av 1800-talet, sö kte man skapa en lämp lig fartygstyp .
De första enh ete rna kirför b e n~imncl es i Frankr ike "aviso-torpi ll eur' '
och i England "catchers" . D essa 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~im ndes den "contrc torpi ll eurs" . S torleken på dessa fa rtyg var
c :a 300 ton. Deras "mål" utgjord es 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" oc h " torpili eurs dc cl efcnse mobi le"). i
a llm änhet p å 50- 100 ton.
l S verige fick v i vå r fö r sta egent li ga " torpecibåtsförstörare" 1902
i och med lVIodes sjösättning. Den nya fartygstypen fick benämningen fagare ( unelerförstått "av torpedbåtar").
V id ticl en för första v~ir l cl s krige t h ar man i Storbritanni en tappat

första. led et i " torpedoboats-cl cst roye r" och kalla r fa rtygstypen enbart " destroye r". l T ys kland oc h F ra nk ri ke använde man emell ertid
fortfa rande dc ursprun gliga benämningarna. Fartygstypen ökade
emellertid i storl ek och fö rsta världskrigets " destroycrs" hö ll sig i
rege l n ågot uneler J .000 tons sto rlek med en huvudbestycknin g av
10 cm a rt il leri och torpeder.
Und er mell ank ri gshen g ick el en ma rina utveck lingen lång-samm are. l-hrv icl spelade dc öve renskomm else r om begränsni ng av flottru stningarn a, so m träffades vid \A/ashington- och L ondon-konferenserna 1922 resp 1930, en viss roll. l fråga om dc mindre fartygstyperna g jonles i \;Vas h ingtonöve renskom melsen ingen begränsning , meda n man chremot vicl Lonelon mötet enades om att begr:insa
"jaga rna s" stor lek till 1.500 ton, mecl unel antag av 16 % av totaltonnaget, som fick vara på max 1.850 ton. 11aximikalibcrn för jagararti ller i fastslogs till 13 cm och livsbngden till 16 år.
Londona v talet unelertecknades dock bara av USA, Japan och Storbritanni en . ] 93 1 träffad es eme ll e rtid en överenskommelse mell an
F rankrike och Italien i L om lonfö rdragets anda.
1936 slöts i London ett nylt fö rdrag mellan sjömakt erna, som
innebar en revision av tidi ga re överenskomm elser. Såväl Tyskland
som Sov jetunionen anslöt sig till el etta avtal. I detta förd rag, som
enda st in nehöll kvalitati va begr:in sn ingar, h ade fartygstyp erna ä nd rats och " jaga re" gick nu und er rub riken "lätta Öve rvattensfartyg
med kanon er upp till 15,5 cm och ett tonnage mindre än 3.000 ton".
D etta sätt att beskriva fartygstyperna antyder. att man redan h är
fann dc sedvan liga benämninga rn a alltför intetsägand e som definition er . l h ändelse av kl·ig upphävd es dock alla förp liktelse r av detta slag .
De fartyg av " jagartyp", som fa nns vid andra världskr igets början , bör all tså ses mot bakgrund en av ovannämnda överenskommelser. Orsakerna till att man 1939 än nu kunde särskilj a olika fartygstyper ganska väl från va randra . är alltså delvis att söka kiri och
inte enbart i att strategi, ta ktik och teknik frambringat en viss typ
av fartyg .
I och med andra världskriget upphörd e alla begränsnin gar a v ovannäm nd a rt och man hade fria händer att konstru era vilka fartygs typer man önskade - ell er kanske snarare behövde - so m vapenbära re. T idsfaktorn m edgav emell e rt id inte, att man unde r brinnande
krig g jorde n ågra revo lu tion e ra nde ändringar i fa rtygstyperna. And -
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ra världskr iget karakte riserad es för de lätta öv ervatten sfartyge ns de'
närmast av de stora seriebyg gena av snabbt byggbar a stanclarclfartyg.
friimst för konvoj skydd.
Det tog ganska många år efter andra världskr iget innan krigserfarenh eterna had e bearbeta ts och de nya vapnen och övriga tekni s
ka landvin ningar gav resultat i form av nya fartygsk onstruk tioner.
Nä r man på västsiclan blev medvete n om de sovj etiska ubåtsby gge
nas omfattn ing , koncent re rad es dessutom intresse t främst till fregatt
område t och det är inte förrän mot slutet av 1950-talet, som man
kan tala om nya typer av övervat tensfart yg i " jagarkla ss" .
Låt oss nu efter denna lill a historisk a expose åter vända till nu e
och till att börja med granska hur fartygen , som i 1961 års marinkal endrar återfinn s under rubriken "cl estroyer s", ser ut. Ja, för dc!
försia konstate rar man, att man i regel har differen tierat fartygen
inom denna grupp på ett antal underg rupp er. I toppen av denna
lista f inner vi de s k "clestroyer lead ers", där elen amerika nska atom·
drivna och robotbe styckad e Bainbri dge har ett fullastd eplacem ent på
7.600 ton. Den officiell a amerika nska benämn ingen är Nuclear
Powere d Guided Missile Frigate (DLGN ) - där DL i förkortn inge n
betyder "destroy cr leader", trots att typen i stort benämn s "frigate ".
Denna fartygst yp kan nästan sägas vara en modern arvtaga re till
de tidigare lätta kryssarn a . Fransm ännen för å sin sida i typbetec kningen ofta in elen taktiska användn ingen och kallar sina fartyg av
denna typ för "escorte urs d' escadre" , medan engelsmänn en har beh ållit den ursprun gliga ben~imn ingen "destroy er" för sina störst
enheter, bl a County-classen på 6.200 ton. Italien har här infört en
korsnin g av beteckn ingarna - eskortkr yssare (Incrosi atori di Scorta) .
Speciell anv~inclning eller utrustni ng utnyttja s numera allt mer som
utgångs punkt för fartygst ypsangi vningen . Vi finner t e "raclarp icket
destroye r", "an ti-submarine-clestroyer" och "destroy er-minelayers ".
D en amerika nska metoden att benämn a fartygen , dels efter fram elrivningssättet - atomkra ft eller ej - , dels efter huvudbe väpning en - robotva pen eller ej - , är ganska logisk men även den franska
metoden har sina förd elar.
Benämn ingen fr egatt (frigate ) har anor seelan segelfar tygens dagar men kom till användn ing för modern a fartyg först unel er andra
världsk riget och då i Storbrit ann ien. De fartyg, som kom att benämnas fregatte r, kallad es tidigare "sloops" , medan andra världsk rigets
bredbuk iga och robusta es kortfart yg kallades för " korvette r" ( co r-
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vettes ) . I U SA var man mindre benägen att skapa nya benämn ingar
på motsvar and e fartyg. Här kallad e man fartygen av här aktuella
typer för " destroye r escort" eller "escort ships", och det var inte
förrän 1955, som man införde beteckn ingen "frigate" i samban d med
omdöpn ingen av elen s k Mitcher -classens "clestroyer lead ers" till
"frigates" . Dessa amerika n ska "fregatt er" är emell ertid större än "jagarna" - 4.700- 7.600 ton - vilket onekligen ytterliga re trasslar
till bcteckn ingsfråg an.
Även i fråga om fregatte rna är specialisering vanlig. Hiir finn s
frigates.
t e "anti-su bmarine ", "anti-ai rcraft" och "aircraf t-clirect ion"
för
tänkbar
En så långt driven speciali sering är naturligtvis enelast
det
när
eten
en stormak t men även h~ir begräns ar el en handlin gsfrih
rluster
fö
för
eten
gäll er fartygens utnyttja nd e samtidig t som känsligh
ökar. Det är därför ganska naturlig t när Storbrit annien i sin senaste
fregatty p söker kombin era a ll a dessa specialit eter till en enda fregattyp med beteckn ingen "genera l purpose".
De brittiska horvetterna har num era försvun nit som fartygst yp.
Enstaka exem plar av dessa kan återf inn as i mindre nationer s flottor
såsom fregatte r. I mitten av 1950-ta let byggeles emellert id i Italien
för NATO ett standar dfartyg på c :a 1000 ton, som utom till Italien
leverera des till Holland och Danmar k och som klassific erades som
horveti (på ital ienska "corvett e" ). Mera som ett kuriosu m kan man
här bringa i åtanke de f ran ska sjöoffic ersgrad erna "capitai nc de
fregate" och "capitain e de corvette", med sin anknytn ing till segelfartygen s ti d.
Låt oss då till slut återvänd a till vårt eget land. Hur ter sig våra
modern a lanelskaps j aga re i elen internat ionella "j agadam ilj en"? Ja,
man kan nog påstå att de såväl när det gäll er storlek som beväpni ng
kan hänföra s till "clestroy ers", utan någon särskilt angiven specialitet.
När Halland sjagarn a definitiv t får sina sjörobo tar och lvrobota r är
installer ade kan de internat ionellt klassas som "guicl ed missile
clestroyer" . I fö rsvensk ning rs kulle detta bli "robotja gare" vilket
emell ertid ur språk lig synpunk t inte är särskilt lyckat - det är ju
inte robotar man j agar! Man skulle då lättar e kunna tänka sig att
använda elen taktiska användn ingen som grund för typbenä mningen .
"Flottiljleclare" sku lle t e vara en ganska lämplig benämn ing. Vid
en sådan typbetec kning spelar beviipningen (robot ell er e j ) m inclre
roll.
Om man ser på våra övriga " jagare" så måste man konstate ra,
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alt staelsjaga rna närma st bör hiinför as t ill " fast f rigates". I Jane' s
Fighting S hips återf inns också vå ra nuv arande f regatter r eda n uneler
rubriken " fast anti su bmarine fr igates" , el v s ubåtsjaktfregatter.
l detta sa mmanhang kan man kanske fråga sig varfö r våra m otorLo rpeclbåtar int e bara beniim ns "torpedbåtar " . 1 de nn a fartygstyp s
barndom, när ånga ii nnu var aktue llt, behövde framdrivningsmask iner iet kanske anges m en num e ra 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
där benämnin gen
behöver bara erinra om "pansarkanonbåten" beskriver fa1tygets skydel och beviipning - medan beteckningen "atlackbåt" anger den ta kt iska a n v~in clni n gen. Systemat ik en ~i r som synes varierande.
Denna lilla stuelie i fa r tygsbeniimningar inom " jagarfami ljen" gör
inte anspråk atl vara fullsLindig m en kan kanske bsta uppmärksamheten på elen förvi rring som r åeler inom detta område v~ir l clen över
och som kan vara värd att beakta nä1· man tal ar om örlogs fartygoch jiimför olika nation ers m a ri na rustni ngar. Under en och samn1a
typbeteckning kan a ll tså dölja sig fa rtyg m ed h elt oli ka taktisk använd nin g och m ed så olika te kn iska egenskaper att en jämförelse
är helt omöj lig eller meningslös. Fö r vår egen del kund e kans ke en
översyn av vå ra egna typbeteckningar vara motiverad i sa mband med
öve rg:mg till en flotta enligt Ma rinpl an 60.

.Ä Id re tiders raketer
Av museiintendent YNGVE JOHANSSON .

På Va rv smuseet i Kariskrona pagar to r närva rande en liten utstäl lning, betitlad "S ju ttonhunclratalets artill eri och raketer". I anslutnin g ti ll denna vi ll jag h ~ir berö r a något av utvecklingen fram till
våra mod ern a raketer och robotar.
Raketen är känd sedan ett par tusen å r. och man vet, att den hitrstammar från Kina. Kineserna har ju även fått "skulden" för krutets upp f inn ing, och raketer har genom tiderna fram till vårt årh 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 rik tn ing, av samma storlek som kraften själv".
F rån början är raketen i vila . Gasmassans energi i raketen är bunden . Om .raketen startar med utströmn ingshålet (dysan) shlngt, sktdle raketen , om den h åller , f ortfa r ande befinna sig i jämv iktsläge.
Inre t r ycken upphävas av motkrafter frå n väggarna. Så fort dysan
öppnas upph~ives del ta j ämv iktsläge och r aketen rusar i väg i mot satt r iktni ng mot d en utst römmande gasen.
Vad som i dag kan syna s en lekm an märkligt är den oför änd rade
fo rmen på modern a robotvapen och r a keter vid jämförelse m ed de
1600-ta lsraketer, som h ~ir v isas i bi ld. Aven fö rh å llandet mell an
drivm edelsrum och rumm et fö r nyttig last tyckes i stor t sett vara
lika .
De y ttre fo rmerna , som vi nu vet har stor betydelse för h astiab beten ' är i IJrincip. desamm a. De moderna robotv apn en ~ir ju enclast u tfö rci a i större ska la och i ann a t materia l, möjliggjort av elen
enorm a tekni ska utv ecklingen. T ill detta kommer ju f räm st de n ya
kraftiga brän slena , som ständi gt tycks f örb~ittras . S ty rnin gen av r aketen har u tveckla ts fr ån d en enkl a raketkäp pen och d e redan på
1870-talet konst ru erade rodren, som a u to matiskt påve r kad es av de
utströmma nd e gaserna , till cle n u varand e styr- och startra kete rn a.
som kan på verkas av r ad ioimpu lser p å stora avstånd.
R ed an på 1200-talet känner man r akete n i Europa. D en tyckes
då här li ksom tidigare i Kin a 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

173

172

G

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

Bild 2.

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 användes främst för att tända eld på fiendefartygens segel. En dylik
skottbalk finnes på Varvsmuseet. Den är avsedel för sexton
fy rpilar, d v s små raketer, bestående av en pappershylsa, i främre
änden försedd med blykula, vari finnes ingjutna hullingar, som skulle fastna i segelduken. D essa vapen, som kunde sidoriktas några
grader, var som regel placerade i märsarna på fa rtygen. Innan

Från utställningen på Varvsmuseet:
1800-talets raketer v id sidan t v AU-granat fr ån 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 fyrpilarna med stålbågar. Fyrverkeripjäserna 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 skeppsgårdsha ndlingar f inn es ett förs lag öve r
f lottans fyrve1·k. E nli gt detta utg jord e behovet av t ex fy rpi lar för
all a skeppen 550 , och 63 fy rpil sstycken fann s. Det var byssegjutar en m äster Giliu s, som tillv erkade E ri k X I V :s fyrv erk f ör fl ot-tan .
U ngefär l 00 å r sena re kan ma n lä sa om provs kjutningar med f:.•rpi lar. D e utfö rd es mot ett gammalt sege l år 1657 på S keppsho!m en
i Stockh olm ptt order av Am ira litetskoll eg ium.
r handlin gar f rim år ] 561 beskri ves raketc rn a mycket noggrant.
jrJ:an f öres lå r reda n dtt, att hylso rn a göres av järnbl ec k och att cl e
skall fernissas för att und vika rost. D en äld sta avhandlingen i ra ket och f yrv erk erikonstcn, som förvara s p~t Va rvsm useet, ä r den tysk a
översättningen av el en polsk e generalfältmarskalk en Casimiro S imi cnO\\·icz på la tin skri vna a r bete. D en tys ka titeln är : "Voll kommen c
Geschutz-Fe uen\·erk und Bu chsenmeiste rei-Kunst" . A rb etet ä r ut givet i Frankfurt am Main 1676. D enn a bok tord e otviv ela ktigt m ed
si na många deta lj erade beskri vnin ga1· från såvä l "ern st"- som lu sl.fyrve rkeri ha f t sto rt in flyta nde på ut. vecklingen inom ra ket väsendet
vid flottan och erk a nncrli gen hä1· i Ka rl skrona . Redan vid 1600talets slu t synes hiir ha anlagts ett fyrv erkeril abo ra to rium. som seelan
i ett se kel fa nns på Stumholmen. I K arlskrona intar D ani el Grund ell
en f ram stående plats inom fy rv erkeri et v id början av 1700-talet.
Han var å ren 1712- 16 tygmästare vid Karlskrona örl ogsva rv. Gnn~ 
dell. utförde bl a ett stort anl.al lav eringar, vi sande de verktyg. som
a nvändes vid rakettillverkningen . Såvä l lav eringarn a som verktyg
och mod ell er finn es i origina l bevarad e på Varv smuseet.
De som ti ll verkad e fy rverk och de som betjänade vapn et kall ades
a ll a. fy rv erkare. Sä rskilda fy rv erkerika ptener fa nn s, så upptog t ex
1679 å rs personal sta t l st " F eurverka re Cap ita ine" med en å rslön
på 392 dal er si lv e rm ynt. A tt detta in te räckte t ill liv ets nödtorft,
f ramgår a v de klagomål. som tid eft er a nnan inkom till A mirali tetsco lleg iet. E rn st H olmberg n ~imn c r härom i sin bok om A mi ral itetsk yrk ans i Ka rl skron a histori a . Så Eimnade t ex å r 1705
en fy rv erk a rekapten Lars Dahlberg en skriv else, va ri han ta lar om
sitt "arm a och mi se rab la till stå nd. Jag ä r icke mäkt ig att skaffa mi g
det ringa ste (sal ve venia! = förl å t mig !) - ett par skor på fötterna. Jag gå r ciagligen till mitt träla nd e a rbete uti K Maj :ts tj ä nst
m ed en hung rig mage, och då jag konm1er h em, 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

Bild 3.
Interiör fr ån raketverkstad på 1600- ta!et . Kappustick j1·ån Casirr:iro Simienowic z
"Geschi.it z Fei.ierwerck" tr yckt i Fra nkfurt am M ain år 1676.

där är någon råd, så beder jag för Guds skull om hjälp. ptt det at t
jag, som fr ?m min barndom stått i K Maj :ts tj~inst. må m ed ett
glad t hj ärta haiva li v och bl od osparda för min a lkrn ådi gaste K o nung och mitt fäde rnesla nd ". Som synes var fyrv erkarens yrk e då
ej så eft ersträv a nsvärt. De som i dag syss lar med rakete r och robota r behöv er nog ej gå barfota .
I S verige sa mmanföreles på 1700-ta let all a fy r verkare i fyrv erkerik ompanier. D etta framgår bl a av en hand sk riv en in struktion
från 1700-talet , bevarad på Varvsm useet Å r 1779 upplö stes emell ertid dessa kompanier, och fyrv erkarna uppd elades på artill erikom pa n ierna . Benämningen försvann 1816 men återupptogs 1824. då ett
arv ode för en fyrverkar e anslogs med sky ldighet att und ervisa i fyr-

177

176

}[a . JJ
<.l

Bild 5.
pet 1700- talet. Kopp arstic k fr ån 1676.
Dessa typer av raket er tillve rkade s här
Bild 4.
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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 tid framför allt att uppnå en jämn förbrä n ning och därmed elimin era de därav orsakade stora fartvariation ern ~t
och därmed unelerlätta styrningen. År 1863 patenterad es en torped,
framdriven av en sammansättnin g lika med den i raketer vanli ga och
styrd med vingar på torpedens akterdeL Dessa manövrerades automatiskt genom gasens inverkan. Samma år konstruerades en ko mbination mellan projektil och rakettorped. En annan typ av raketto 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, vilke t
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 givetvis i konan C.

UNGES FLYGANDE TORPED . En övensk uppfinnin g.

Med major Unges flygande torped företog s
sp rän gnin gsfö rsök den 20 och 21 aug. på en
holm e, omkrin g 1 mil norr om Vaxhol m.
H va rje sprä ngkam mare af (martinstål) vägde omkrin g 100 kg . och innehöll 53 kg. vått
bomullskrut. Effekten af torpedens nedslag
var sto rartad. På ända till 30 meters afstånd
afs lo gos träd, och marken rundt omkring bet;icktes med löf och kvistar, hvilka afsleto s
genom lufttrycket. Ur en bredvidliggande
bergvägg utsletos stora klippstycken.
Den här avbildade sprängkammaren (stående) till en 30 cm. torped är en av de vid
nämnda tillfälle sprängda. En torped av denna 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 åstadkommer effe kten , D-A rummet för satsen
som antänd drifver fram torpeden ge nom
luften, C-D turbin läget, E är sjäiva turbi som har plats i turb inl äget för att gifva torpeden rotat ion under sin fly gt. F turmen bakifrån med sin elektriska tändare G. H är turbinen se del framifrån.
T~rpedem sprängladdning detonerar vid ans lag mot fast föremål eller om den slår
fe d 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 Un ge är jämväl uppfinnare t ill den sed an 1892 till krigsbruk v id svenska och
norska anillerierna införda afståndsmätarcn eller te lemetern.

ben,

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

Bild 9.

13

En sida ur "HVAR ÅTTONDE DAG" 1902.
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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 utv ecklade ett högt gastryck . Unges rakettorped uppnådde en skottvield av ända upp tiil
10.000 m . H uvudf elet med hans uppfinning var, ansåg man då, a tt
elen stä lld e sig alltför dyrbar. Då man kort därefter uppfann stötsäkrare 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 framställ d e ~
förslaget om inrättande av liv räddningsstationer av kommendör J l\ l
Melancler i ett anförande i Örlogsmannasällskapet i Karlskrona 1852.
Sällskapet sände en skriv else härom till chefen för sjöförsvarsclepartementet, som r esulterade i att 1853- 54 års riksdag beviljadl'
anslag för ändamålet. På dessa stationer har und er ett sekel m ånga
människoliv kunnat räddas genom raketutskjutna linor.
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Tre handskrifter från 1700-talets mitt, Varvsm us ects, Karlskrona, bibliotek.
Författare okända.
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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 Martmson eller bland andra lyriker. ]-]ans grundton är dock m er resigner<1.t
pessimistisk i Vagnen än i hans förra diktsamling_- Gräsen i !hu le.
Då han c];[r använde våren och sommaren som hv ssymbo ler, 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 masseloelande i el ikten "Skänclacl död".
Genom massmorel en
har makten slaktat också elen ande
vi breles att fö1·knippa med människoclöclen.
Död ens majestät ligger slaktat.
Den clöcl man gav millioner
var en el j urclöcl .
Där Ka rans 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 upp enbart. D et som skakat
honom är elen män skliga civilisationens avarter och de uttryck dessa
tog sig und er andra världskrigets massdödande av människor. Att
nazisterna s cyniskt och m edvetet bedrivna utrot ning av h ela människoras er har berö1t Martinson liksom h ans omvärld starkt är väl
känt. Det kan därför vara motiverat att som komplement till "Skändacl död" Eisa de skildringar som nu fö religger av elen nazistiska
eran och cle uttryck na zismen tog sig und er denna.
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Det har inte fattats "ögonvittnessk il drin gar" av olika typ och kv a litet från denna tid i ef terk ri gsli tteraturen. Tvärtom de ha r va rit
vanl iga. Under de två sena ste åren har det emell ertid kommit tva
böcker som är av särskilt intresse.
D en första är den engelske historikern A lan Dull ocks verk 1-]itl er. En studie i tyranni (Tid en 1960) i utmärkt öv ersättning av
Ture Nerman. ~ Denna gör anspråk på att vara den första vetenskap liga framstä llnin gen om el en man som stod i centrum för det
ödesdigra skeende, som ledd e fram till det andra v~irldskr i get. Det
ligger sju års forskningsarbete bakom verket, som trots sin omfattnin g (530 s) och sin dokumentariska saklighet ~i r synn erligen lä ttl ~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 panoram a från de första årens
h ~insyn s l ösa politiska intriger och gatuslagsmål, över utnämningen til1
rikskansler, junimorden 1934, det cyniskt förberedcia kriget, "likfabrikerna" med gaskammare och krematorier och fram till slutet
i bunkern i Berlin.
Den andra ~ir den av lägerkommendanten i förintelse lägret Ausch witz ~ Rudolf Höss ~ fö rfattade sjä lv biografin ~ Kommendanl
i Auschwitz (No rstedts 1958. ). Att den i all sin ohyggli ghet ~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 so m nu långsam i
håll er 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. Under krigsåren och tiden 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 handlingar, vittnesmål och skrifter blivit offenliga kunnat få en mera
nyanserad bil d av. JVIycket av det som då upprörd e har nu tonats
ned och mycket av det som förtegs är nu känt.
Det hade därför inte förvånat om de sista krigsårens uppi skacl e
antinazistiska och antityska kän slor så småningom hade förbytts i
en mer förstående bedömning av denna tids spec iella problem .
Före kriget var det många som inte ville tro, att nazisterna medvetet arbetade med kriget som mål. Man försökte iställ et ta fast a
på det positiv a i naz ismen, försökte se det rimli ga i Flitlers krav

l Va r därför beredd att s l ~ita över clc värsta grovhetern a. · Den
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bedömningen kan givetv is angripas nu efteråt eftersom elen v1sa c
vara felaktil!. Men und er åren fö re krigsutbrottet var elen alls 1,
u
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män och ä ven rimlig. Dc som el å gav uttryck for sac a.n~ as1 ( er
brukar nu ofta nedsättande kallas för "ap peasem~nt" -?.ohtlker ell er
"Miinch enmän" efter el en olusti ga 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 utomord entligt mtr esse . men skall 1cke
tterJi o·arc behandlas här. Vi ljan att då nå en fr edlig overenskom~1el se ~11ed 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 verkligen var tillfredsställd om han fick Sudeterna? ~ Det var trots
allt inte alld eles självklart att Sudetområclet i sin helhet skull e tillhöra Tj eckoslovakien. - Detta va1- Chamberlains ocl~ Dalad.iers elilemma. - 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 had e 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 betydand e utav dessa. Ä ven i vårt land ville
man emell ertid gärna i det längsta hålla sig fast i det hoppets halmstrå 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 själv a och svart av deras fiender. Att det under sådana
förh åll anden var svårt att bi ld a sig en riktig uppfattning i vår isoleracle avkrok av världen är naturligt. Det fanns därför grundad
anlednino- att räkna med en betydande modifiering av vår bi ld av
naz i sme 1~ och dess gärningar när all a handlingar i målet blivit offentliga 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 all a numer kan betrakta frågan enbart hi storiskt.
eftersom nazismen inte liingre har någon politisk aktualitet. Det
·(f
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miirkliga oc h ovan li ga är em ell ertid att nu niir skeend et börjat kun n;
kartbggas obj ektivt ha r bilden inte mildrats utan tvärtom bli vit
alltm er avskräcka nd e och fasanfu lL
Det finn s förvisso in gen anledning och inget po sitivt i att id ag
od la dc ant ityska k ~i n s l or som seelan krigsåren kanske finns latenta
i:10111 många av oss . D et vo re att proj icera en inställ nin g till ett politiskt system - om nu hitl eri smen (v ilket sanno lik t är en me r
adekv a t benämning på det som oftast kallas för nazismen) verkli gen
kan gö ra anspråk på att ka ll as för ett poli tiskt system - på en instä lln ing ti ll en nation ell er ka nske riktigare på en språ kgemenska p .
och för
felakti<Tt
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g lansår och und ergå ng . 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 mä nniskor
om vi inte v i s s t e att det verkligen har hänt. Minnet bör h å ll as
v id liv inte för a tt uppväcka några primitiva hämndkän slor - el en
tid en ä r förbi- eller för att tjäna som unel erlag för någ ra ant ityska
känslor ho s dem som har an lag för att hysa sådan a utan för att
tj äna som påtag lig va rning för både tyskar och andra.
Att naz ismen blommad e ut just i T yskl and och in gen annanstan s
var delvis en fö lje! av det po liti ska och ekon omi ska klimatet där .
som var siirski lt lämpl igt men också av ett an tal politiska och hi storis ke'. "slumpfak torer" , som råkade intriiffa ju st i Tyskland. D et
var ett samhälle i höggradig ekonomisk in stabili tet. Våld sam inf lation. oc h massa rbets lös het gjorde "massorna " m ottagliga fö r dc rörelser - naz ismen och kommuni smen - som er b j öd ett alte rn at iv
till det beståend e systemet, det system . som v isat sig vara odugli gt.
De som slog vakt om " det bestående" såg i nazismen ett skyeld mot
elen hota nde kommuni stiska r evolu tion, som man trodd e var före stående. Genom att med vetet förfa lska historiebilelen kring krigsslutet och Ve rsai lles förh and lingarn a f ick H itler \i\Teimarrepub likcns
styrelsemä n och regering att framstå för fo lket som landsförrä dare
och som de, som ytte rs t var ansva riga fö r dagens armod. Inbörel es
riva liserande och intri ge rande politiker trodde, a tt de anv iincl e Hitler
och h ans 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 Pap en
och von Schleicher sna r t erfa ra sedan de genom sitt p olitiska in-
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trigspel gjort Hi tler till rikskans ler . V on Schleicher mörelades mycket snart i sitt hem i samband med en av de naz ist iska utrensning ·
arna och von Papen undk om 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 nn a t ske någon annan stans, så måste man dock h a
klart för sig att nazi smen trots all t h ade sin rot i el en tyska hi storien. D et är vi sserligen sant a tt det tyska fo lkets f lertal a ldrig h a r
röstat för Bitler, men det är lik a sant att 13 milj on er tyskar dock
gjorde det i det sista fri a val et.
Den n u a ktu ell a rättegånge n i I srael mot A dolf Eichm ann är därfö r av betydelse. Inte för att ett straff skall kunna utmätas utan
för att få all a fa ktorer krin g hi storiens sannolikt stö rsta massutrotning av männ iskor så full ständ igt kartlagda och belysta som möjligt. Ett straff i konven tionell bemärkelse fö refa ll er i detta sammanhang trots ell er kanske ju st på grund a v brottets oerh örda pro portione r menings löst och komm er kanske sna ra re ge intryck av
hämnd än av rä ttv isa . Eftersom rättegången självkla rt måste slå
fa st, att brottet if råga aldrig kan eller kommer att kunn a tolereras
och ett meningsfu llt straff dels bör stå i riml ig proporti on ti ll brottets art (omöjligt i detta fa ll ), dels bör ha som huvudsyft e att förhin dra en upprepnin g (onödigt i detta fall ) och då dessutom ett
straff icke komm er att ha någon avskräcka nde inv erkan ( ingen stå r
i begrepp att begå h andlingen igen ), så m åste sannolikt någon f orm
av symbo li skt korrektiv utnyttjas.
Att E ichmann var en av dem som verksamt bidrog till att gö ra
transportp roblemen på f loelen Styx så svå ra att Ka ron s bå t m ed
Martin sons ord f ick bytas ut emot en kreatursfä rja f ram går m ed a ll
tydligh et i ha ns unel erhugga res - lägerkomm endanten R ud olf Höss'
- efte rhinmade "memoare r" . Höss var den som p å e n plats förint elseläg ret A usch witz - omsatte de av E ichmann up pclragnä.
riktlinj erna fö r "elen slu tgiltiga lösningen av judefrågan " , el v s u trotningen av elen ju diska rasen. A tt h an f ul lgjorde sina uppgifter
med n it och eff ektivitet framgå r m ed all ohygglig tydligh et av h ans
bok. Han redovisar vi lli gt lägrets "produktio nss iffror ". U neler en
peri od a vrä ttad es i medeltal 9000 j u da r per dygn i lägret. Verksamheten p ågick elygnet runt. Höss avvisa r m ed indignatio n de öv erelrivn a uppg ifter som förekomm it om det antal som avlivades i han s
läger. - I-lans uppfattnin g ä r att det inte var mer än z:y2 milj on er
judar ! ! - Någon offici ell rä knin g fick inte förekomm a . I gas kam-
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,-arna kunde 3000 människor av liv as åt gången. Två större krem atorier kunde bränna 2000 lik varelera per dygn och två mindre varelera 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 likv iderades . Höss' ston
prob lem var att SS trots hans ivriga och upprepade framställningar
till Reichhihrer-SS (Himml er) sände honom per dygn fler fångar
än lägret hade kapacitet att a vli va och bränna. D etta medförde, att
han mot si n vilj a tvingades använda sig av mindre humana avli v
ningsmetocler än den vedertagna gaskammaren.
Som komplement till Böss' uppgift om hur många som avlivats i
hans läger - Auschwitz - - kan anföras , att Eichmann i augu sti
1944 rapporterade till Himmler , att i runt tal 4 miljoner judar hack
dödats i oli ka 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 fram lagd. Hans tvivel säger dock en del om det sannolika antalet dödad e j u dar.
I sitt företal till I-löss ' bok framhå ller den norske författaren
Amulf Överlancl, själv f el lägerfånge i koncentrationslägret Sachsenhausen, att det på ett sätt kanske mest skrämmande med I-löss ä r,
att han faktiskt förefa ll er 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 ohyggligaste böcker. " Vi had e kunnat känna oss lugnare, om han gjort intryck av att vara sinnessjuk ell er debi l. M en det gör han inte ! Höss
skildrar, hur han fylls av fasa inför clödandet och grymheterna och
hur han lid er 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 konsekv enta inriktningen av elen
nazistiska politiken redovisas där sakligt och dokumentariskt. Trots
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ett hänsyns löst utnyttjande av stämningar, lidelser, skrämsel och
vålelsmetoder och trots de i övrigt gynnsamma förutsättningarna för
nazism en i Tyskland- ekonomiskt kao s, arbetslöshet, polit isk t splittring och instabilitet - är det svårt att förstå, h ur det kunde vara
möjligt för nazisterna att gripa rnaiden i samhället och behå11a elen
med utnytt jande av rena gangstermetod er. N är de väl fått makten
i sin band och satt rätts lösheten i system (och det gick fort ), var
det omöjligt och bokstav li gt talat liv sfa rligt att driva någon opposition mot partiet. Den slogs hä nsyns lö st ned. De utrikespolitiska och
militära framgångarna uneler ticlen från 1938 fram till årsskiftet
1941- 42 försv årade naturligtvis ytterligare grogrund en för en verksam opposition eller motståndsrörelse och bidrog även t ill att dölj a
och kanske även till att få folk att fö rdra den ekonomiska utplundring av det tyska samhä ll 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 förb eretts 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 förvå nar är hur denne på slutet halvt vansinnige
man fortfarande kund e 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 ytter st
sällan i fr iska luften, åt bara grönsaker och var föremål för en
långvari g oavs iktli g förgiftning från sin "läkares" sida . Partipamparna intrigerade inbördes men vågade inte sätta sig upp mot L edaren av fruktan för att någon annan i kretsen skull e kunna tilltvinga sig makten. Mi litä ren hade för länge seelan smärtsamt få tt
uppl eva värdet av Hitlers "intuitiva" krigskonst men var alltför påpassade av elen politiska instansen för att kunna häv da sig inför krigsmaktens högste ledare (H itl er ). Kiinslan av egen maktlöshet och
fruktan för elen hämnd, som kund e 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 däremot fanns råder ingen som helst tvekan om. Efte r 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 ved e rg ~illning. Ingen vet h u r
många som blev avrättade efter attentatet. - E n lista som g jort s
upp över kända avrättade omfattar emell ertid 4980 nam n! Fl era tusen s~in d es till koncentrationslägeL Att vara släkting till ni'tgon av dc inblandad e va r fullt tilki ckligt för att motiv era ett dödsstraff. Fo lkdomstol arna uneler elen beryktade Roland Freislers led ning a rbetade i månader. Den fö rsta processen höll s den 7 augusti
mo': hi Hmars ka !k en von \1\Titzleben, generalerna Höppner, } :Tase och
Stieff samt fyra andra officerare. D e dömdes samtliga till död en
och avrättades med stor grymhet - långsam h ~ingni n g - 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 tillhörde de som skull e utrensas, var emellerti d
en all tför popu lär krigshjälte för att det skull e vara lämp ligt ur
propagandasynpunkt att det blev känt att han hade deltagit i motstånd et mot H itler. Ban uppsöktes därför av ett par SS-officerare,
som medde lade hon om hans ställning och sade att han kund e spara
sin fam il j genom att begå sj ~i l vmorcl, vilket han också g jord e. H an
fick cl~ir e fter statsbegravning vid vi lken nazistiska toppfigurer ta lade vid båren om hur Rammel had e stupat i kamp för sin Fi.ihrcr
och sitt land. - Cyni smen satt i system! För 1-l itler fick 20 juli attentatet för utom ett par sprängda trumhinnor enelast den eff ekten, att han sb rktes i sin förvissning att han
var utv ald a v Försynen att leda det tyska folk et till seger eller un
dergång.
s;l småningom stod det emell ertid klart även för honom att kriget
var förlorat. Han var dock helt främmande inför tanken att sluta
detta för att därigenom skona det tyska folket. Hans reaktion var
istället att fo lket hade fönått och sv ikit hon om och att det därfö r
inte bng re va r v ä r d igt en Ledare som han . D et hade visat sig vara
svagar e ~in sina fi end er och var därför dömt att gå und er. M ed
honom skulle Tyskl and och det tyska fo lket förintas och förs vinna !
Hur oe rhört och osannolikt det än kan låta bl ev detta fakt iskt en
uttalad målsättning för Hitler unel er 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 handlin gar ell er kapitul ation utan i st~ill e t valde att lämna bunkern för att utanför Hitlers rä ckvidd söka kontakt
med västmakterna, Gö ring i söder och H immler i norr. Deras avs ikt

va r att sö ka n ~t vapenstillestånd med Sto rbritanni en och USA för
o·emensamt med dessa stater v ~i. ncla si!T mot Sovjet. Att de snart
b
bragtes att in se, att deras av varandra oberoende p laner grund ade
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 lyckad es undkomma från bunkern i Berl in var Ev a Brauns nä ra släkting SS-o ffi ce ren Fegelcin .
Han greps, åte rf ördes och avr~ittad cs 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 uts eel da kunde leda.
Det verka r som om det i Hitlers omg ivning enel ast var tv å som
vågade säga honom si n up pfattning även om el en var mi sshaglig.
Den ene - och elen in tressante av de tv å - var Speer, Hitl ers
ekonomis ke 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. D et 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 liv et av Hitler genom alla de " und erb
"
droger" han dagligen för såg honom med.
När ~l itl e r slutligen själv valde att gå händelserna i förviig genom
att sk j ut a sig i sin bunker i Be rlin ställde han i sitt testamente for tfarande det kravet på det tyska folket att det sku ll e fortsätta motstånd et till sista man. Då Goebbles offentliggjorde " testamentet"
från r ikskansl iet un elerlät han dock att nämna hur Hitl er 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 att han begått självm ord.
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 han s
politiska rörelse, som i hi sto rien söker sin like i hiinsynslös cyni sm
och despoti sm.
Hitler va r dock ingen enkel männi ska. Det finn s in gen anl edning
att underv ~irde ra hon om, in te ens som militär. Som po litisk ledare
och agitator var han oövcrtr:iffad. H an had e en säker blick för sina
motståndares svagheter och en Öv ertigsen förmåga att bedöma po-
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lyckades skapa oc h upprätthå ll a en tro på han s hi sto riska missi r 1
hos många och på a tt han själv var Försynens r edskap. Det är lå.t
att ef teråt kon statet·a och påvisa all a hans fel och egenheter och a·t
förvåna sig över att han icke stö rtades. F ör att rätt fö r stå styrk an
av hans makt över det tyska fo lket r~icker det emell ertid med a t
påminna om att det behövdes en förenad fleråri g gemensam anstl·än <_
ning a v v~i rl d ens tre mäkti gaste stater för a tt slutligen störta hono 1 ~,
.. Många vi ll i honom se el en tyska nationalisme n fö rkroppsli gad. D tt
fordaller eme ll ertid knappast rikt igt - och väl är det! Hitl er hör
snarast betraktas som en statslös människa - en fö l jd av det först 1
viiri dskr igets och efterkrigstid ens osäkra och oro lig~ nationell a förhåll anelen i E u ropa. Hitler var född i Öste rrike, där han levde som
dagdrivare und er sina ungdomså r . Han had e knappast någon cl juparl:
känsla för sitt fädern esland. vVien av skydde han . Han lämnade ö s
terrike dcf initi v t 1912 ell er 1913 och slog sig ned i Bayern sannolikt för att slippa mi litiirtjänsten . T ysk medborgare hade han end a.·
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 omåttli ga härsklystnad . Det primära för honom var icke
Tysk land eller det tys ka fo lket utan snarare - Adolf Hitler.
t-, Cl

Litteratu r
R ET UR N OF THE TIGER.

Av Bria n Co nn e ll (Ev a n Brothers Ltd, London ) .
1932 landad e en kaj ak p å danska västku sten och ur d en steg en 17-årig
engelsk skolpojke, elev i en inte rnatsko la. H a ns na mn 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 ge n en sportsmannabr agd, som lät a na både mod och beslutsamhet
hos yngl in ge n. Jämnt tio år se na re skull e I va n Lyan, nu löjtnant i The Gordo~<
Hi ghl and ers, göra en liknand e bed rift men nu i sy dli ga farv:ttten och i k rigiskt up pd rag. Med stor fram gå ng ge nomförd e 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 be vågen; han fick med livet plikta för sin djärvhet och
sin okuv liga önskan att hämn as på japatoerna för dera s öve rfa ll p å Singapore.
De t är om detta som fö rfattaren berättar livfullt medryck a nde men också
militärt in it ierat.
I va n L y on had e med sin bataljon mött de japa nska inkräktarna uppe p å
Malaja- halvön. Und a n för undan hade han måst vik a för övermakten, ständigt
utkämpa nde svåra st rider under en reträtt, som han kände so m en brinn an d,;
fö rödmjuke lse, som ste g i takt med maktl ösheten . Under denna rid ha de han
på nära hå ll sett bristerna i enge lsk organisation och utrustning, lidit av d en
sj unk a nd e stridsmorale n hos trupperna och till sist känt det som nödtvån g att
f ram deles söka p å vad honom ankom avtvä tta den sky mf för Storbritannien ,
som till fogades denna stol ta nat ion i och med att Osrerns G ibra ltar föll för
en num erärt underl ägse n japansk anfa llsstyrka .
Men först någ ra ord om Ivan Lyon . H a n tillhörde en gammal skotsk släkt
med a nor gemen sa mma med drottningmode rns, en slä kt, som fostrat må ng a
högtståe nde militärer, a lla känd a för sin starka känsla för det brittiska imper iet. Få dagar före kri gs utbrottet 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 fr ån Malaja, kom
Ivan med si n fa mi lj till A ustralien. H ä r spl ittrades famil jen; den unga
hu st ru n och henne s lill e so n sk ulle aldrig återse maken och fadern. D et ble v
en ski lsmässa för li vet , när Ivan till sa mm ans med en likasinnad drog bort i
en föga sjövärdig skuta , med v ilken de do ck lycka des ta sig fram till Ceylon,
besjälade av en enda ge mensam önskan att utru sta en expedition , so m sk ulle
ta hämn d på japanerana för nederlager i Sin gapo re.
Ivan Lyon hade stora förutsättninga r för att leda en sådan expedition. Han
va r orädd t ill dumdr istighet, ägde god lokalkännedom , när det gä lld e far vattnen
krin g Ma laja, Singapore och det Kinesiska havets övä rld. Japanern a hade 1
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Singapores hamn hopat masser av krigsförnödenh eter och han räknade m •~ d
att genom övcrr:tskning kunna n~ sitt mål att tillfoga fienden allvarl iga f inlusrer.

Så småningom samlade han kring sig tretton lika oförväg na 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 sku l e
sta rta i tre kanoter, ro in i harrme n och fästa tidsinställda minor på störst 1
möjliga antal fartyg oc h därefte r mötas ige n och segla hem m ed den djon k,
som utvalts till expcditionsfar tyg. Det hela var så enkel t uppskisserat och
ve rkade p å papperet relativ lätt ge nomförbart. Om man bara kunde räk n '·
med riktigt god tur.
Nu fanns det ett men för expeditionen: det gällde att inhämta tillstånd av
öve rordn ade militära myndigheter för planens igångsätta nd e. Det v isad e si·;
vara lättare sagt än gjon. I staber och högkvarter hade man så mycket ann .H
cc h v iiniga re för sig ä n att fundera öve r en un g löjtna n ts h ugskott. Men Ivaq
g a v sig inte oc h 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, beskrive n som en typisk brittisk office r, l ån ~.
ma ger, alltid med de n ofrånkom liga monokeln i ögat, fullständigt friimman d.
för vad som kalla s fruktan. Det blev också my cket ha ns förtjän st, an p lan e11
kunde genomfö ra s 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 alv års
tid tränat hårt rent fysiskt sett för att kunna klara dc nära nog övermänskliga prestationer, som skul le komma att krävas av dem. " Krait" kry ssade fram
ge nom 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 d c;
här rörde sig. Då och d å uppenbarade sig en japansk flygare men något japan skt krigsfartyg syntes aldr ig till. Följaktli gen kunde djon ken tas ända fra m
till. ön Panjang på 30 k il 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 attacke n 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 anfalls må l 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 llamncn. 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

195
händ e. Väl inne i ham nen kunde dc oantastade paddla r un t.. Ett
nå<>ot
c: o
'"
utan att

··"onblick trodde dc dock, att dc upptäckts, då d et verkade, som om en ppan
~~bord på ett av handel sfartygen nyfiket kikat ned på dem . De höll and a n
o
.
.
..
i spä nnin g, men in gentin g hände.
p å fart yg efter fartyg place rad e de darefte r magnc n ska m1no•· pa skrov, roder
och propellrar. Efter väl förrättat vä rv lämnade dc hamn en . 2l!z timme se na re,
d v s kl S på morgonen, kunde de vänta exp losio nerna.
Pun kligt programmässi gt skakades Singapore av de häf t iga detonationerna .
Fart yg efter fartyg sjönk eller lade sig på sidan, ma n hörde hur ammunit ionen
i lastrummen exp loderade och hur stadens sirener tjöt. Flygare gick t ill väders,
krigsfart yg 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 sä nkts eller skadats. Lyon och han>
män had e fått häm nd för Singapo re.
I kri g måste man ha tur för att lyckas . Det h:tde nu Lyo n, ty medan hans
"K ra it" seglade sydvart sökte japanerna angriparna i mera nordli ga farvatten.
I van Lyon var nu på det klara med, att en sådan expe di tion skulle ku nn a
göras om och göras bättre, om den bara fick orden tli g och effektiva re utrus tnin g. Nytt t rappspring hos amiralitetet i Lo nd on, må nga st ä ngda dörrar, so m
måste forc eras men till sist anförtrodd es honom inte bara "Po rpoise" uran också "Sl ee pin g Beauties" . Den fö rstnämnda var en relat ivt sta r minl äggande
u-båt av en typ, av v ilk en Srorbritannicn denna tid endast dispon era de två
styck en. De "Sovand e skönh eterna" var något al ldeles n yt t i materialväg. D e
beskri ves som mcta llkanoter, so m opererade und er vattnet. F ramdrivna med
batterier hade de en räckv idd på SO k il omete r. Besättnin gs mannen va r iförd
grodm ansdräkrt oc h andades genom luftcistcrner. Det rörd e sig all tså om en
sorts u-båtar av minimiformat, utru stade me d specialtill vcrk :tde m in or, som
lätt ku nd e anbringas und er farty g. för Lyon var :~lit detta en ideal isk lös nin g.
Konsten va r bara att få fram tillräckligt många " Sovande skönh ete r" och få
manskap utbildat till denna sä regna tjänst. Lyon startad e snart vad som sk ul le
bli en av andra världskr igets bäst förberedda sa botage då d. 24 man genom gick
hård trä nin g och den 11 sep tembe r 1944 startade "Po rpoisc" Operation Tiger,
ett namn som a nknöt t ill den 't iger, so m Lyon en gå ng i tiden fått tatuerad
på sitt bröst.
I närhet en av Singapore prejade u-båten en d jo nk , som gjorde s t ill expe dition ens depotfarryg, när u-båten om dagen måste li gga i und ervatrcnlä ge. Alldeles smickrande för enge lsm:inne n blev inte fort sä ttningen. Djonken fick nämligen föra japansk flagg , Lyons män uppträdde färgade och klädda som orientaler, ifö rda sarongs i stället för uniformer. Detta kom senare att stå dem dyrr.
D enna gång öve rgav nämligen turen Lyon, japanerna upptäckte djonken . Han
och han s adjutant st upade i str iden mot japanerna, när dc sökte skydda några
kamrate rs reträtt. Tio man togs till fånga, ställdes inför kr igsrätt och dömde o
till döden. Den japa nska militärdomstol ens medlemmar utta lade si tt varma erkännande av britrernas mod och uppträdande. Un der de omständighete r, var··
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under de fal lit i japanernas hä nd er, dömdes de som krigsförbrytare den 5 jul i
1945. Dom en gick i verkstä lli ghet två da gar se nare. Tre veckor därefter f öl!
arom bomberna över Hiroshim a och Nagasak i. Kr iget i Ostern hade nått si tt
siut. Engelsmännen had e fått en lå ngt mera fruktans vä rd hämnd för Sin gap ore
an I van Ly on och han s män någonsin drömt om.
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minisrrativa kungörelser och författningar jämte prej udika t. (C. O. Hilj dings sjölagsed ition ) ll :c upp!. 1960/ 1961. Sthlm 1960. 1062 s.
V III.

Naturvetenskap.

Fow lc r, J ohn M ., Fallout. A st ud y of supber bombs, Stromium 90 and sur vi , aL
New York 1960. 235 s. III. re g.
'''Major acriv itie s in th e aromic e ncrgy prog rams J an uary-Dece mb cr J 95 9. W . \h.
1960. 197 s. Ill.

IX.

Notiser från nar och fjärran
sa mm anställd a v id Marinens Pressd eta lj.

USA.
H angarfarty g.
Den 2 december startades d en första av reaktorerna på de t atomdrivn a hanga rfart yget "E n te rpri sc" . 75 000-tonnarcn ä r d et stö rsta örlogs fart yg , som någons in by ggts . Hon sjösattes d en 24 september och prov t urern a be J· ,i knas bör jcc
i höst. Fra1ndri v nin gsn1aski ncrie t bestå r av å tt a reaktorer, son1 v ia ångturb iner
Jimnar ca 300 000 h'istk ra ft er till f y ra prope llerax lar.
The Navy. Januari 1961.

Språkvetenskap.

O rd för ord . Svenska synony mer och uttryck . Sthlm 1960. 815 s.
Sla var' ru ss koga jazyka. Utg . av Akademi ja nauk SSSR. T. III. P-R. Mosk ,.a
1959.
sven sk milirärordbok. Utarb. v id för sva rsstabens utrikcsavd. Sthb
'''Rysk 1960. 189 s.

Kryssare.
Amerik anska flottans första atomdrivna kryssare "Lo n g Beac h"
ru stas m ed 8 st Polari srobotar, m ed en räckvidd av ca 2 500 km.

sk all

ut-

Dagens Nyheter. 18/1 1961.

Ubåtar.

X.

Övrig litteratur.

'''Access ion ska talog över utl änd sk litteratur i svenska fo rsk nin gsbi bl iotek . Red.
av Bibliografidm in st itutet vid Kun gl. biblioteket. AKB . Böcker & n ytil lkomna tid sk rifter och seri er. 195 8. A lf a betis k fö rtecknin g. Sthlm 1960.
'''Appendix to th e n a vy li st. Rat es of pay, co ndition s of retirement, unif o ·m
re gulation s e ntry r cg ula tions etc. Jun e 1960. Land. 1960.
När - va r - hur. 17 å r g. Aktuell up ps la gsbok 1961. Sthlm 1960.
V cm :i r det? Svensk biografisk handbok 1961. Sth lm 1960.
Whitakcr, A n almanack 1961. 93rd ed. Lon d . 1960.
J önsson , G. V ., Fem å rs t jänst i franska f rämlin gslegionen. H ässle holm J 959.
282 s. Ill .
Dumas, V ita, Alone through the roaring forries . The voyage of l. eh g II ro un d
the world. New York 1960. 191 s. Il!. r eg.
Macdonncll, J. E., Subsm ash ! Lond. 1960 . 287s.

"Robert E Lee" har som fjärde Polarisbi rand e atomub åt hi ssat befälstecken.
Hon tillhör " G eo r ge Washington"-klass en.

All Hand s. November 1960.
" Th eodo re Roo sevelt " och "A braham Li ncoln " skall tillfö ra s flottan unde r
196 1. Dc ä r av " George Washington " -klassen.
All H ands. D ece mber 1960.

Under b ygg nad i " Eth an Allcn" -klasscn är "Sam Hou ston ", " Th om as A
dessa ska ll sjösättas under 1961. Byg:;an de t
Ed ison" och " John Marsh a ll" av en femte ub åt av d enn a klass skall påbö r jas detta budgetår.
A ll Hand s. D ecem ber 1960.
Exper imentub åten "A lbaco re" skall byggas om och förses med sil ve r-z ink batte ri er, nya motorer och motroterand e propellrar p å sa mm a axe l. Ko mbi nationen vä nras minska dels bullret fr ån tran smissionen , dels propellerkavitat tone n. Ytterligare en exp erim entub å t skal l b yggas . D en konstru eras för stor:1
dJup o ch skall användas för h å llfasthetsfö rsök och prov av h ydrofon- och
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2QJ,
vapensystem . Ubåte n, som betecknas som liten och konventione ll, 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 to n är en li gt officiella uppgifter "Eth an Allen", sjösatt d en
22 nov ember 1960, den hittills största atomubåten. Utr ustnin ge n blir 16 , 1
Polarisrobot ar typ A-2, räckvidd 2 760 km. " P atr 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 und schaLL D ece mber 1960.
Befälsteckne t har hissats på atomdrivna ubåts jaktub åten "Tullibee" .

Storbrita nni en.
Hangarfar tyg.
"Albion" ska ll und ergå en liknande o mb ygg nad, som utförts på "B ul wark".
M;uin e Runds chau. D ecember 1960.

jagare.
D en v id kollision med indiska k r yssare n "Myso re" skadad e och till Singapo re förd a pgaren "Hog uc" ska ll skrotas.
Marine Rund schau . December 1960.
"St J ames" skall sk rot as.

Marine RundschaLL December 1960.
"S nook " har sjösatts som den 21 :a :nom ubåte n.
Marine Rundschau. December l960.

Fregatter.
Fregatterna DL G 2l och 24 har f åtr na mnen "Gridl ey" och "Reevcs".

Ma rine Rund scha LL December 1960.

Ub åtar .
Den 13 janua ri gick en av dc n yaste ubåtarna , " Obcron ", på grund p å e n
sand bank i Rothesa y Bay, Skottland . Ub åte n kunde f lottagas ef ter 22 rimmar.
Ob eron, som sjösatte s 1959, skall fortsätta sin p rovtu r i Clyde, om hon befin ns
va ra oskadad .
Th e Illu st rared London News. J an ua ri 1961 .

Marine Rund schau. December 1960.

Fregatter.
Frega ttern a "Wi lliam A. Lee" och "Wilkinson" skall utru stas med hydrofo nanlägg ningen SQS 23 och ub åtarna "Tull ibee" och " Tres her" med BQ 1. Båd:'
an lägg nin garn a har en räckvidd av ca 20 000 m.
Marine Rund schaLL December 1960.

Y tterli ga re två fregatter av " Tribal"- klassc n har kölsträckts. D c skall h eta
"Z ul u" och '' Moh aw k" . De i seri en in gåend e fr eg att ern a ä r dc för sta som
byggs f ör att medföra en ubåtsjaga nde helikopter. Depl ace mentet ä r 2 500 ton
och fr a md rivningsmas kineriet best å r a v både ång- och gast urbiner.
Th e Navy . J anuari 1961.

Robotar.
Flottan har börj at prov med de n "andra ge neratio nen" 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 n åtr
A-2 skall vara leveransklar i början av 1962. A- 3, "S uper-Polari s", ska l
kunn a gå 4 000 km och beräknas bli klar i slutet av 1964 eller början av 196 5.
45 ubåtar, utru stade med 16 robotar va rd era, är planerade.
The Navy. J a nuar i 1961.
USA har erbjudi t sig att till övriga NATO- flo ttor låna ur 5 aromubåta r
och 80 Polarisro botar. OverJämnan det är planerat till 1963 . Reaktionen inon
NATO är positiv.
The Navy. Januari 1961.

" Tartar", fj ärd e fa rt yg i " T rib al" -klasse n, sjösa tte s den 19/9 1960 . Systerfartyget " Ashanti" skall börja prov turerna i juni och övertagas av f lottan
februari 1962.
Ma rine Rund scha u. D ece mber 1960.

Öv rigt.
E n bärgnin gspremie på omkring 100 000 pund har f ördelats bl an d dc 3 700
besä ttn ingsmännen på dc brittiska örlogsbrryg , som bä rgad e den liberianska
tanker n " Mdika" och fr anska " F erd inand G ila bcrt". De två fart yge n kollidc ..
rade i sep tember 1958 och råkade i brand . Besä ttnin ga rna lämnade fartygen
och person al på brittiska sjöstridskraf ter i nä rheten bord ade dc brinnande h andelsfa rt ygen och lyckad es efter stora ansträ ngnin gar släcka elden och ta far-
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tyge n
lon",
efter
le dd e

und er bogse rin g. Bland dc britti ska ö rlogsfa rt ygen va r " Bul wark", "C. ,._
"S hcff icld" oc h " Pum a". Va r man som tj änstgjo rd e ombord få r sin an.ic i
grad och in sats . Me st, 700 pund, få r fartygsc hefen på " Bulwark ", so 111
bärgningsarbeteL
Mar ine Rund sch aLL D ecem ber 1960

Japan.
U b!itsbärgnings f artyg .
"Chih aya " , 1 340 ton, har sjösa tts

1

Yokoham a.
Marine Rund schaLL D ece mber 1960 .

Sovjetun ionen.
Brasilien.

r< ryssare.
Det mesta av det v id krigsslutet från T ys kland övertagna tonnaget kan n u
c,t ryka s ur rullorn a. Så rapporreras t ex att kry ssa ren "Admiral Makarov " (,\
'' Ni.i rn be rg") förb cr~dcs f ör skrotning i Leningrad.
Marine Rund schaLL D ece mber 1960.

Hangarfartyg.
" Minas Ge raes" (ex brittiska "V cngcance") ska ll påbörja pro vture r efte r d c;1
omfattand e mod erni se rin g, som utförts i Ne derl änd erna. Fö r ombyggnade n ha r
" Karel Doorman" delvis stått modell.
Marin e Rundsch a u. D ece mber 1960.

Sverige .
Väst-Tyskland .

Mi nsvepare .
Den 19 januar i SJ OSattcs m111 svcparcn "Skaftö " Yid Fisks:itra varv. H c
serien skall omfa tta 12 enheter, varav 6 by ggs v id Fi s k sä tr~. och 6 på Kar l
krona varvet.
Sve nska Da gbladet. 20/ 1 196 1.

1

Mins·vepare.
Den sna bba mlD sveparcn "Mars" har sjösa tts.
Ma rin e Rundschau. D ecember 1960.

Nederländern a.

Kanad a.
Kryssare.

Kryssare.
''D e Ru ytcr" och " Dc zcven P rovincie n" ska ll utru stas med Terrier- robota r.
Modernise rin gen a v " D c zevcn Provincien" har redan börjat och därnäst bl. r
det "De Ru y ters" tur.
Ma rin e Rundschau. D ece mber 1960.

"Qucbec" och " Ontario" sk rotas i J apa n.
Ma rin e Rund schaLL D ece mb er 1960.

Norge.
Ubdtar.
Den 16/ 12 mottog fl otta n " D olphijn ", so m den förs ta av tv å nya , avanc erade ub åtar.
The Illustrated London N cws. De cember 1960.

Fregatter m m.
Det nya byggn adsp rogra n1n1et omfattar 4 fr egatter, 2 ub åtar med ko nve n -

tione llt maskineri sa mt ett depåfartyg.
Marine RundschaLL D ecem ber 1960.

Fiottplan.
Norge ko mm er at t ha en helt ny flotta 1968 enli gt en fl ott plan, so m jus'
pu blicerats. Hälft en av kostnaderna skall betalas av USA in om NATO :s ram.
840 milj oner norska kronor ä r den merkos tn ad som den nya flottplanen, om
den geno mförs, k rä ve r utöver den ordinarie försvarsbudgeten. För pengarna
skull e man få S jagare, S patrullbå t ar, 15 ubå ta r och 31 moto rtorpcd - och
motorkanonbåtar. Alla farty gen skall byggas i Norge utom ub åtarna, som
byggs i T ys kl an d.
The Navy. J an uari 1961.

20~

Indien.
Freg at ter.

' 'Bctwa", den sista a v dc å na fregatter, som b ygg ts för Indi en i Srorbrita n
nicn und er dc sena ste ~ r en) övertogs nyligen av sina ägare. Hon :ir av "Leo

pard'' -klass.
Th e Navy. Januari 1961 .

Australien .
Jagare.
d~

"Anzac'' och " Tobruk'' sk all lca gene ralöv ersyn
bl a skall beväpnas med Seacat.

und er 18 månader, varvi d

Mal·inc Runds chaLL D ece mber 1960.

Ven ezue la.
Ubåtar .
''Tilefish" av " Balao''- klassen, som inköptes 1957, har döpts till "Ca ritc' '
oc h överlämnats till flonan . Hon är Vet1Zuelas första ubåt .
The Navy . .J:~nmri 196l.

Fin land.
l sbry tare.

I sb rytaren Sa mpo av Karhu-klass överlämnade s d en 4 jan av b ye;g nadsvarvct,
Sandvik ens skeppsdocka i He lsin gfors. Sampo är det tredje fartyget av denn a
t yp, tidi ga re har varvet levererat isbryta rna Karhu och Murtaja.
Uu si Suomi 5 jan 1961.

RATTELSE
A rtikeln Helikoptr a r och d eras utn yttja nd e i decembernu mr et 1960 var förfanad a v Kommendör k apren S. G. Håk anson och ej såsom an g a vs Kommendörkapten C. G. H å kan son.

