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Meddelande
från
Kungl. Orlogsmannasälls kapet

Nr 2/1962
Ordinarie sammanträde den 7 februari 1962.
(Utd rag ur protokoll).

l. Valdes till fö redraga nde i vetenskapsgre nen flygväsende för
1962 ledamoten Låftman med ledamoten Skedelius som suppleant.

2. Föredrog ledamoten von Döbeln utdrag ur sin årsberättelse
för 1961 i vetenskapsgrenen str id sle dnings - och förbindelseväsende.
Förevisades en film från Marinens krigsövning 1961.
Karlskrona de n 26 febru a ri 1962.
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Sek rctcrarc .
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planering och projekte ring inom mannen
Meddel ande
från
Kung l. Orlogsm a nnasä Ilska pet

Nr 3/ 1962
K ungl. Or logsmannasä llskapet höll ti sdagen den 13 februari l " 62
extra samman t räde på Kungl. sjökrigsskol an, Näsby slott, i närv d 'O
a v 15 hedersledam öter, 55 arbetande och 7 korresponde rande le<amöter samt 24 inbjudna gäster fr å n statsförva ltnin gen, riksda g n,
försva rsberedninge n, krigsmakten sa mt presse n.

(Utdrag ur protokoll).
1. Höll leda moten, marindirekt ören av l. grade n Gösta Lil·ck vis t, föredra g över ämn et "Planering och pro jektering inom rrarinen ."

2.

Visades film en "Marin journal 1962."

Samma nträdet avslutades med supe och samkväm.
Karlskrona den 26 februari 1962.
U. REINIUS .
Sck rcrera re .

Av ledamoten G. LILJEKVIST

Föredrag v id KOS extra samman träde på Kun gl. Sjökrigsskol an
den J3 februari 1962
Vårt marin a förs va rs huvuduppgi fter under krig är att i sam verkan m ed övriga försvarsgren ar bekämpa invasion över havet
och skydda egen sjöfart.
En invasion sjöled es sker i olika fa se r och det är därför bety del sefullt att bekämpnin ge n av en så dan kan göras p ~ ett mångsidi gt
sätt genom samverk an och växelverk an mell an oli ka stridssystcm .
Hela krigsmakten s funktion ä r beroende av att dri v m edelsförsö qningen utifrån kan upprätthålla s och det är därför av allra stönta
vikt att importsjöfa rten skydd as av marin strid skrafter.
Kustsjöfarte n måste för att trygga und erhållstran sporte r h ållas
skyddad mot fi entlig bekäm pnin g och även i detta fall har marinen
sin givna uppgift .
Under orostid er, d å vi sjä lva ej är engagerade i krig som förs i
vår närhet m ellan främmande makter, m åste marina stridskrafter
trygga vår neutralitet genom att förhindra eller avv isa neutralitetskränknin gar.
Krigstek niken befinner sig i ett mycket starkt utvecklingss kede
f n. Den ständi ga spänningen m ellan stormaktsblo cken och de allt
vanli gare friaörelsestr ävandena i olika del ar av den underutveck lade världen "'tv ingar fram denna utveckl in g. D e mer ell er mindre
explosionsar tad e tekni ska landvinning arna gör det m öj ligt att skapa
nya vapen med allt kraftigare ve rk an och i nära t akt härmed utveckl as m otmedlen.
A ven d en lill a nati on som försöke r hålla sig utanför stormakternas kam p måst e stud era utvecklingen och skapa ett fö rsv ar som ka n
resp ekte ras och verka avskräckand e p å alltför lättköpta invasi o nsplaner eller fi en tli ga störningar.
Sjöförsva ret har m ~hända den mes t tekniskt betonade k araktären
av försvar sgre narna. Jag vi ll därmed inte under värd era fl ygv apn ets
myck et avan cerade teknik men vågar p åst å att den marina ve rk samh eten famnar över ett b rec!a re tekniskt register.
Elekt ro nik i bl a m inor, eldledninga r och robotar, elek tri sk stark-
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Fig.

Fig. r .

Fartygsfonner av olika slag.

ström steknik p3. fartyg , ång- och värmeteknik av olika slag J r
pannor, turbiner och motorer, mekaniska konstruktioner för kr::: töverföringa r, transportanordningar och spel, frågor om hydrod y 1 1mik och aerodynamiska problem är en provkarta på den tek 1 tk
som marinens konstruktörer och tekniker av olika slag har tt
behandla.
Fartyget är den p lattform från v ilken en stor del av det ma n·1 a
förs va ret utövas. För den oinitierade fö refaller kanske dagens f rt yg ha en traditionsbunden relativt oföränderlig form och så lä1 ~ c
inte bärplanbåtar eller svävfarkoster stör det intrycket är väl i1 re
fartygsformerna så oli ka dem för 20
30 år sedan, möj ligen n ~ d
undantag för ubå tarna. Det har dock p å det skeppsbyggnads[{>< niska området skett en utomordentl ig skärpning av kraven s( m
fra mtvingat en alltmer vetenskapligt beto nad verksamhet på Lle t
om rådet.

a

2.

De hydradynamiska effekterna blir olika för det de placerande övervattensfartyget,
den helt nedsänkta ubC!ten, den planande torperlbC!ten eller den upplyftade
bär planbC!ten.

Nya krav kommer kanske att få fartygsformerna helt avvikande
från vad äldre skep psbyggare bet raktade som mer eller mindre
heligt.
De hyd ra dynam iska effekterna blir alldeles olika för den helt
nedsänkta ubåten, det deplacerand e övervattensfartyget, den pla1 o
1o
o
'l
d >:n up p l y f ta de b"a rp lanoaten.
F"or uoateil
nande torpedbatcn
el1er
o:: l1
bärplanbåten blir framdrivningsproblemen av aerodynamisk natur
vilket tvin ga r in skeppsbyggaren på fl ygteknikens område och för
de trad itionella övervattensfartygen måste på grund av kraven p3.
vap ::nprestanda fö rutberäknin gar av fartygens rörelse i sjögån g kunna utfö ras i lå ngt större utsträckning ä n t idigare.
Inom maskintekniken är det krav en p å allt lättare och kompaktare enheter för fartygsbruk som riktar utveckli ngen mot flygstandard . Vi får inte gå fu llt så långt som flygteknikerna, d å helt andra
krafter påverk a r materielen i vattenbundna fordon än i fl yga nd e.
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Fig. 3·

Det moderna örlogsfartyget karakteriseras av dc allt dominerande radar- , cb
rad ioa 11tcnnema .

Utv ~ ckling e n av marina ga sturbiner öppn ar möjligheten att göra ffektrva stndsfordon även av de små fartygsen heter som blir m.) jlr?a att .~ns~aff~ f~ r en lä tt marin. Den mo derna ubåten som ytte ·st
sa ll an bor v ~sa _srg 1 y tläge är beroende av en maskin anläggnin g ut l n
d1rekt sy retdlforsel utrfrå n. För att få fram ett sådant ma ski n, ,- j
som lämpar sig för en liten marin med begränsa de resurser, ha r e l~
alldeles egen inh emsk for skn in gs - och konstruktion sverksamh et m .st
sättas igå ng.
Med ökad elektri fiering ombord på ö rlogsfartyg växer krav et på
kra ftel ek tnska anläggnin gar med mi nd re vikt oc h litet platsbeh Lv.
P å detta område måste utvecklingen intens ifi eras, för att d en sk dl
harm on iera med övrig tekni sk utvecklin g.
Det moderna örlogsfartyg et karaktäriser as t ill sk illnad från f, rkrigs:idens av de allt dominerand e radar- och ra dioa ntenn ern a, \ 1ka VItt nar om den mängd el ek tronisk utrustnin g, som behövs i , age ns kngfönn g för spaning, eldlednin 0a oc h sa mordnande kom n unik~tioner. Sådan utrustning är trots myc ket kompakta och o ra
~e mala konstruktion er mycket utrymm es k räva nde oc h d ärför s1 år
att in ra ngera ombord.

p e prim ära vapenkom p onenterna, för vilka a llt det för utnämnda
endast är bärare och hjälpmed el, förekommer i form av arti lleripjäser, robotar, torpeder, ubåtsjaktvap en, bomber och minor.
Nedgån gen i kaliber för artilleripj äserna kompenseras av stora
rikt- och sko tthastigheter med alltm er a utomatisera d teknile
Pet grövre arti lleriets uppgifter övertages av robotar, som län ge
har hotat kanon ens domin erand e plats i sjöfö rsvaret, men som haft
svårt att hävda sig. Aven d et lättare artilleriet avsett för försvar
mot luften ersättes i många fall av robota r. Robotens inträde i sjöförsvaret kan utsträcka d et landbaserad e inslagets verkningsom råde
och också troli gen medgi va mindre va pen bä rare för den rörliga
delen.
Torped en utvec klas mot större ve rknin gsgrad i alla avseenden genom en avancerad vetenskaplig t teknisk verksam het . Den framföres
som huvud vapen bå de av ub åtar och övervattens fart yg.
Ubåtsj aktvapnen utveck las både som kastvapen av artilleripjäskaraktär och som variant av torpedvapne t.
Minan får alltfler lömska egenskaper som ge r fart ygskonstruk tören må nga svårlösta problem, d å han tvingas ska pa d efensiva motåtgärder fö r att skydda fartygen mot dess ofta förödande verknmgar.
Jag har försökt lämna en liten resume över tekniska komponente r
av olika slag, som är aktuella för dem, som är engagerade i sjöförsv aret. J ag vill också framhålla att utvecklin gen går snab bt och
förändrar både förutsättnin gar och lösningar.
Vare sig det gäller att planera för landfasta anläggninga r eller för
rörli ga enheter på havet gäller det att följa med utveck lingen och
tillvarataga de tekniska framstegen inom all slags tek nik.
En förutsättnin g för ett f ramgångsrik t res ultat är vidare ett intimt sama rbete på det tekniska och militära plan et och mellan dem
som skall leda oc h planera militära operationer och de konstruktörer och tekniker, som ha r att konkreti se ra önskemål och intensianer fr å n militär planläggning .
D et finn s k anoner och robotar och torpeder och minor för aktiv
ve rkan. Det fi nn s sekundära elektroniska hjälpm edel, som skall styra dessa va pen och det finns fartyg med maskiner och annan väsentlig utrustning, som skall föra vapnen till aktionsplats en . Det
finns baser för service och repara tioner. D et finn s förr åd oc h transportanordni nga r. D et finns p ersonalcentr a och utbildnin gsa nlägg-
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ningar m m, vilket allt skall samordnas och bringas till samverkan
både för stunden och på lång sikt både i fred och i krig. Den S<i 111_
ordning och planering, som behövs för att utnyttja alla dessa del ar
och den planering, som behövs för att tekniskt kombinera de olt ka
delarna hur små eller stora de än är, har på senare år fått be na 111 _
ningen systemplanering. Man talar om vapensystem i st f vapen,
därför att varje vapen bara är en komponent i ett system av delar.
Ett kustbatteri är inte bara en kanon. Denna måste bindas samman med spaningsorgan. För dess funktion erfordras stridsledn in g.
Försörjning med ammunition måste tryggas. Ett system av för bindelseanordningar och transportfunktioner skall höra till m m .
Torpeden är ett självgående vapen men bara på en relativt kon
sträcka. Den måste föras fram på något slag av plattform och f r ån
denna skjutas ut och styras. Denna plattform kanske skall fö ras
fram dold under vatten i form av en ubåt eller snabbt i for m w
torpedbåt. Försörj ning med nya torpeder från ett förråd i land skall
ingå i detta system . Klargöring av vapnet ska kunna ske och se rVICe aga rum m m.
Alla komponenter i ett sådant system måste vara väl anpas s ~; d e
till varandra för att det hela skall fungera och för att man för mins ta möjliga kostnad skall få bästa utbyte.
En kanon på ett fartyg med sin eldledning kan sägas vara ett
vapensystem. Hela fartyget på v ilket kanonen med sin eldled ning
är uppställd är också ett stridssystem men av högre ordning. En d ivision av fartyg, som samverkar, är ett annat system och p å så
sätt kan man tänka sig system av allt högre ordning ända upp , dl
sjöförsvaret som en enhet eller varför inte hela det samlade f <l rsvaret.
Vi kan också gå till system av lägre ordning. En robot består w
ett system av olika komponenter och även delar av roboten k 111
ibland rubric eras som system. Styrsystemet för roboten är ett ,ådant exempel.
Det finns alltså system av olika ordning och systemplanering k 111
förekomma på olika nivåer av verksamhet. Hittills torde man m ·st
ha använt ordet systemanalys eller systemplanering i militära sammanhang, när det gällt att göra s k operationsanalyser. Milit ~u a
operationsanalyser är en modern form för att planera militära o r·erationer och det är för denna moderna hantering ordet systemar,,1lys har börja t användas.
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Den gamla planeringen av ett fartyg med dess olika funktioner,
där det gällt att samordna ett otal komponenter tekniskt och ekoomiskt har i alla tider fongått utan att man tyckt sig behöva
11
rdet
systemplanering, vilket ju dock är högst tillämpligt även på
0
ådan verksamhet. I all synnerhet när fartygen blivit komplicerade
~ch man ställer allt högre fordringar på varje funktion ombord,
blir samordningsarbetet med de olika komponenterna allt svårare
och arbetet härmed är ett verkligt systemplanerande.
För att bringa reda i allt systemplanerande inom marinen skulle
jag vilja uppdela sådan form av verksamhet i två olika grupper
och ka ll a den första för militär systemplanering och den andra för
teknisk systemplanering.
Den förstnämnda verksamheten ligger på en högre nivå än den
andra och är avsedd att fastlägga vad som skall systemplaneras och
projekteras på den lägre nivån.
Jag är fullt medveten om att denna indelningsgrund inte är fullt
logisk men det finns ett visst fog för att göra denna indelning.
På den högre nivån är det militära kunnandet av primärt största
intresse men den tekniska sakkunskapen måste finnas med för att
ge de tekniska förutsättningarna. Det är därför jag kallar denna
del av verksamheten för militär systemplanering.
På den lägre nivån däremot skall systemtänkandet ga over i ett
mera renodlat tekniskt- ekonomiskt tänkande med de militära grundförutsättningarna som utgångspunkt. Denna del av verksamheten
är alltså mera rent teknisk och ingenjörsbetanact
Den högre systemplaneringen kan bedrivas på olika nivåer och
sträcka sig ända upp till ett för hela försvaret omfattande system.
Den lägre kan omfatta system på hur enkla nivåer som helst.
Högre och lägre nivåer såsom jag här framställt dem har in genting med svårighetsgraden hos systemplaneringen att göra.
Vi ska i första hand betrakta vad jag här kallat för militär systemplanering. Den får sitt naturliga uttryck i de krigsspel, varmed strateger och taktiker avser att efterlikna förhållandena i ett
militärt företag. Alldeles självklart får inte en militär systemplanering ske utan ett tekniskt-ekonomiskt bakgrundstänkande. Om
man emellertid inte ska göra det allt för svårt för sig får man
Utgå från vissa tekniska förutsättningar, som avspeglar den ståndpunkt tekniken befinner sig på. Man måste ha klart för sig vilken
räckvidd , verkan och träffsannolikhet det artilleri har, som skall
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få ingå i sp:: let. Ma n mås te veta mom v ilka fan områden tekt iken
med ge r a tt en v apenplattform framföres m m. Jag näm ner lessa
båda faktorer som enbart exempel.
Det är omöj ligt att göra ett krigsspel fullständi gt förutsätt n ngslöst oc h komma fram till en för varje tillfälle idealisk system ! o 111 _
binat ion av från början okända komponenter. Vore detta m diot
skulle en gru pp matematiker ensam ma kunna ge anvisnin g om 111i_
l itära operationer. Varje kri gsspel måste i stället utföras och ·das
av mi litärt skolade strateger och taktiker med erfarenhet av k igsövninga r. Till deras hj älp skall finnas experter, som p å matLmariska grund er kan behandla en rad numeriskt svå rtill gä ngli ga F ·oblem. D et väsentliga och vi kti ga vid krigsspelen ä r, att de m il ära
deltagarna ej låse r fast sig v id va netä nkande utan lyssnar p å t t , nikens företrädare såväl när dessa förordar nya tek ni ska la nd •innin ga r, som när de varnar för en alltför optimistisk syn p å 1ya
uppfinningar. D et är också väsentligt att systemplanerarn a har
blick en öppen för i vilka sammanhang matematikern kan ge lösnin ge n p å bästa tillvägagångssätt eller bästa val av teknik .
Det är matematikerns roll som är ny i krigsspelen och d et ä r illkomsten av matematikmaskin er som gjort det möjligt för den nL att
göra en m ycket värdefull in sats. Han kan lösa problem ge no m
pställning av en modell, so m simulerar händelseförloppet. H an '' an
sedan använda sig antingen av en analy tisk metod, som bygge•· på
matematisk a formler eller han ka n simulera skeendet med h jäh a v
den s k Monte-Carlo-metoden, som bygger på ett må nga gå ger
upp repat fö rlopp med sannolikheten uttagen slumpvis. Tack are
matematikmaskinen kan operationerna genomräknas så många g nger att en statistisk riktig kunsk ap kan erhållas.
Det måste vara en strävan hos ledaren för den militä ra sys .:mpl a neringen att arbeta med så enkla komponenter som möjligt i sitt
system. All den information han erh ållit på ol ik a sä tt såväl iL1ga
om stra tegi som teknik får inte i förväg vara mer eller min d n genom önsketä nkande hopl änkad t ill färdiga system. Ett färdi gt art yg är ingen enkel komponent i t ex ett invasionsspeL M an ..; an
möjli gen betrakta en kanon, ett robotlavettage eller ett torpedba teri
so m komponenter i ett såda nt spel. Fartyget måste givetvis f i nas
med i bilden såso m framfö rare av vapnet, men detta skall rån
början ej ha några fi xe rad e egenska per. Det är bl a vapenbära ens
(fartygets) prestanda so m skall tas fram genom operationsa naJ y-,en.

nämnde att det skull e vara en strävan. J ag är fullt medveten
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militära systemanalysen tnte har ommtt sa an gt annu .
~~ arbetar med alter~1ativa fartygsfö~slag i sina krigsspel. Tills
·dare får man vara noJd med detta forfarande men nllse att de
vtuående fa rtygsfö rslagen är tekniskt-ekonom iskt planerade att ut111"
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nödvändi gt, om utvecklmgen skall foras framat, och spelets s utsatser bli verk lighetstrogna .
.
Det finn s också ett annat skäl, va rför man även om det t dag
vo re möjligt inte v id ett krigsspel skall utgå frå n enbart enkla_ kom~
ponenter, och det är att de ma rina stridsenheterna mte sam tlt ga pa
en gång byggs upp från grunden. Man ha r fartyg ~ch man har batterier av olika slag, som skall leva kvar ett antal ar . Det nya, som
skall komma till , måste baseras på möjligheterna till samoperation
med det befintliga.
Med beg ränsa de tillgångar för uppb ygga ndet av sitt sjöförsvar
måste man låta den militära systemplaneringen lämna svar på betydelsefull a frågor beträffand e fördel n i n gen a v försvarsupp gifterna
på olik a ma rin a organ. Ett exempel på fr ågor, som härvid ~pp 
ställer si<> ä r avvä<>ningen mellan övervattensfartyg och ubata r.
b'
b
o bo
Skall en li ten natio n som vå r kanske sat sa mer pa u arsvapnet än
på möjli gheterna till försvar med övervattensenheter och om vi
ska ha ubå tar ställer sig omedelbart fr åga n hur långt man skall
låta den tekniska utvecklin<>en
fu ll ända dessa. D et tordeo ännu vara
b
en för svå r uppgift att entydigt få sva r p å sådana fra go r ge nom
enbart operationsanalytisk systempl a nerin g. Tills vidare få r man
nöja sig med att operationsanalytiskt lösa d elfr ågo r för att sedan
erfarenhetsmässigt göra de sto ra avvägn inga rna.
Man hör ofta fr amföras en nära nog övertro p å vad systempl anering kan åstadkomma i militä ra sammanhang. Om systemplan ering ligger bakom fattade beslut så har man ofta det bästa förtro ende för resultatet.
Den militära systemplaneri ng vi i dag kan prestera ger emellertid in ga fullständiga svar på vilka ege nskaper d e sjöoperativa enhe-
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jä(7gningar, utrustning för besättningens livsfunktioner och trevd ~ånga gånger i form av en eller flera hotellorganisationer utgör
n,~ rad exempel på i ett fartyg ingående komponenter och delsystem.
e Enbart valet av maskinanläggning för ett krigsfartyg och dennas
eventuella uppdelning i skild a enheter är en mycket komplicerad
fråga, om man ska ll ta hänsyn till all a de faktorer, som är väsen tli ga. I jämförelsen mellan olika maskintyper spelar vikt och utrymme en mycket stor roll. Bränsleekonomin är betydelsefu ll inte
bara ur ekonomisk oc h beredskapsmässig synpunkt utan också av
utrymmesskäl ombord och av v iktshänsyn. Skötseln och bevakni ngen av maskineriet återverkar på besättnin gens storlek. Startberedskapen för olika maskinerier kan vara avgörande för hela den ursprun gli ga militära planeringen. Antalet möjliga gångtimmar mellan
erford erliga öv ersyner återverkar på tidsplan eringen av fartygens
uppläggningar och övningsprogram, olika maskineriers bränsleekonomi vid oli ka belastningsgrader kan vara avgörande för antalet
maskinenheter för viss effekt. Vid val av helt ny maskint yp tillkommer bedömning av dess tillförlitlighet - kanske endast med led ning av korta drifterfarenheter. Många andra faktorer skulle kunna räknas upp, som tillsammans med synpunkter på övrig materiel
ombord , som är avhängig av egenskaper på maskina nl äggn in gen,
bildar ett komple x av frågor , vars behand li ng är att karakterise ra
som ett slags systemplanering.
Ordet systemplanering har emellertid aldrig använts om det be räknings- och passningsarbete som framta gn in ge n av ett fartygsprojekt med alla d ess ekonomi ska aspekter dock utgör. Det ä r först
på senare å r som vapenindustrin börjat använda ordet, när det gällt
att passa ihop de olika kon str uktionskomponenterna i t ex en robot e d.
Den tekniskt-ekonom iska systemplaneringen omfattar ett vidare
fä lt än det enskilda fartygets projektering. Dess framtagning består
inte bara av proj ekteringsa rbete. Ett farty g skall sedan det definierats i detalj av spec ifikation och beskrivande ritningar också byggas, varvid ett plan eringsarbete härför erfordras, där d et gäller att
samordna ekonomiska och tekniska betingelser. Det fordras vidare
en planläggning av det färdiga fartygets fortsatta liv . Det skall
kunna försörjas kan ske med förut ej använda förnödenheter, som
måste lagras och transporteras. Det skall kunna underh ållas, va rvid
ka nske industrier måste engageras eller speciell a underhållsorgan
1
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Fig. 4·
Ett örlogsfartyg är i sig självt ett komplicerat stridssystem bestående av m ,, 8,1
komponenter.

tern a skall ha eller entyd igt hur de skall avvägas sinsemell an. ' )e n
är tills vidare endast ett värdefullt komplement till det strateg ska
och taktiska tänkandet, som kan ge upplysning om riktlinjer Jch
tendense r.
Man bör dock förvänta sig en utveckling på det operationsa n, lvriska området, där kunskap och erfarenhet gör det möjligt at t få
allt fullständigare och riktigare svar på frågan hur stridsenh etn i
det svenska försvaret bör vara sammansatta och vilka egensh er
som gör dem bäst skickade att fylla si na uppgifter.
Vid den tekniskt-ekonomiska systemplaner ingen gäller det att med
utgångspunkt från de riktlinjer och stridskomponenter, som ·len
militära analysen lämn at, skapa de stridssystem , som skall ful lf lja
stra tegernas intentioner. Denna verksamhet tar sig närmast utt n ck
i projektering av fartyg , befästningar eller andra marina försv rssystem.
Då fartygen utgör den mest komplicerade del en av dessa omra len
och samtidigt medför en mängd sekundära problem skall i fo rt s ttningen dessa bli förem ål för närmare behandlino-o·
Ett örlogsfartyg är i sig självt ett komplicerat st ridssystem Jestående av många komponenter. Vapen, kanske av fl era olika s <g,
med separata eller gemensamma eldled ningar, skrov med egensb x r
som ger fartyget lämplig sjövärdighet, minsta motstånd för fr, mdrivningsmaskineri som på stridsekonomiskt bästa sätt ger fa rt } ~ e t
önskad fart under många olika villkor, propellrar, som kan L'msätta maskineffekten på lämpligt sätt, generatorer och övrig el d\ trisk utrustning, som kan försörja vapen, eldlednin ga r och fan y.o;et
i sin helhet med erforderlig elektrisk ström , ventilations- och vä rrn e-
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Kons trukti ansobjekt
för marinens egna
konstruktörer

}.

Mar i nens konstruk -

törer lämnar idte r

F ig. 5·

och anvisningar av

di rekt i vgivande ko rak tö r.
Konstruktionerna
framtages av konsultfirmor.

uppbyggas. Det kan vida re erfordras utbildning av personal p å ny
materiel m m. Den rent budgetekonomiska plan eringen naturl ig vis
ej att förglömma .
Ett li tet exempel p å så dan systemplanering, so m ej tages ur J i
större militära sammanhang, utan närmast sorterar under den t ·kniskt-ekon omiska plan ering, som bedrives i marinförvaltnin gen är
det komplex av frågor, so m rör bå tm a teriel för skilda mer c ler
mindre triviala ändamål av intresse för örlogsva rv, ku starti ii !"iförband ocb. depåer. Behovet av båta r för serviceändamål och t y 'en
av dessa båtar måste ses ur tekni sk sy npunkt såväl so m ekonon •tsk
både kortfristigt och p å lång sikt. Båtfrågan är inte av direkt k r · ~ s
vi kti g natur men mycket v iktig för att hela den fred liga organ ,ationen av sjöförsv aret ska ll fun gera tillfredsställa nd e.
En a nnan fråga a v li knande karaktär blir aktuell , när man fö r 1tt
förbättra stridsvärdi gheten hos de allt mindre mar ina farty gs' n-

Fi g. 6.

heterna måste sänka bostads- och fö rläggn ingsstandarden ombord,
så att den i fred ej tillnärmel sevis harmoni era r med uppn ådd social standard. Fråga n om a tt planera depåfö rläggnin g a ntingen i
form av fasta förläggn ingar i la nd eller ge nom fl y ttbara depåfartyg m åste d å övervägas. Aven detta blir en uppgift för systemplanerin g på tekni skt-ekonomisk basis.
Alla de olika faser, som berör ett farty gs tillkomst och a nvän dning, handlägges av olik a in stan se r inom marinlednin gen men kan
dock ej ske oberoende av varandra. Den sa mmanhålland e funktionen av alla dessa fas er är ett slags teknisk -ek onomisk systemplanering, som är väsentl ig för framt ag nin g a v stridsekonomi skt riktiga
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fartyg och all den övriga tekniska materiel, som sammanhänger
därmed . Den moderna utvecklingen av en marin, där det gälle r att
få ut mesta möjliga av var tilldelad krona tvingar fram en alltm er
markerad teknisk sammanhållning av hela det komplex av tekn1ska
frågor, som hör ihop med framtagningen av fartygsprojekt.
Vid betraktande av den del av den tekniskt-ekonomiska syst.__ rnplaneringen, som består i projektering av själva fartyget med .1lla
dess delsystem och komponenter kan man skilja på det kon st r lktionsarbete, som helt sker i marinens egen regi med hjälp av e,.;na
ex perter och konstruktörer och sådant arbete som kan köp as av
t ekniska företag och konsulter.
Det senare slaget a v konstruktionsarbete kan uppdelas i tv å ~ re
nar, där den ena grenen representeras av sådant arbete, som bes· älles efter givna direktiv och anvisningar och den andra grenen av
färdiga konstruktioner.
Vi ha r alltså följande tre slags konstruktioner:

2.

sådana som beräknas och ritas helt inom marinen.
sådana konstruktioner som fram t ages av konsulter efte r
givning och anvisningar av marinens experter.

3.

sådana konstruktioner som kan köpas färdiga.

1.

l

Färdiga Korts f ruk ·
tion~r;

som k on

XOpas utan eget
ko-ns i tu h' l i onsarbe fe

le-

Inom den första gruppen kan som exempel nämnas torpeden med
utskjutningsanordningar, minan och framför allt fartyget som en/ et.
Inom den andra gruppen återfinnes som exempel vapenarra i1J,Cmang fö r robotframfäring och utskjutning av robot , ångturbiu r,
pannor.
I den tredje gruppen ingår dieselmotorer, gasturbiner, artill. riPjäser, robotställ, radaranläggningar, radioapparater, hydra fo n mläggninga r m m .
Det är inte riktigt skarpa gränser mellan d essa tre områden. 'ör
vissa delar av själva fartyget anlitas konsulter, liksom för a v w cerade hållfasthetsberäkningar, v issa hydradynamiska undersök n in gar m m. Dessa delarbet en kommer på så sätt att höra till grup r 2.
För själva sammanhållningen a v fartygsprojektet går det dock .:illan att anlita utomstående kraft, då vårt land saknar sådana speu ali ster. Sammanhållningen a v fartygsprojektet får därför tills vi d u e
betecknas som ett inom marinen exklusivt arbete .
Det finns gränsfall även i de andra två grupperna. En till gr up P

Fig. 7·

3 hänförd kanon kan vara produkten av från marinen idegivande
verksamhet som gör att den delvis skulle kunna hänföras till grupp
2. Flera sådana ex kan givetvis nämnas.
Försöket att separat redogöra för den militära och den teknisktekonomiska systemplaneringen har kanske givit intrycket att dessa
verksamhetsformer bedrives helt oberoende av varandra . Så är emellertid ej fallet. Det sker ett samspel mellan företrädarna för de båda intresseområdena, som är nödvändigt för att det skall bli ett
gott slutresultat.
Den militära systemplaneringen bedrives i marinstaben om den
inte i lite större sammanhang sker inom försvarsstaben. Den tekniskt-e/conamiska planeringen hör hemma i marinförvaltningen.
Med en bild av den planeringscykel efter vilken den militära
sysremplaneringen bedrives kan en liten uppfattning erhållas om i
vilka avseenden den materielförvaltande delen av marinledningen
länmar sitt bidrag.
12
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. kr-ekon omi ska pl a nerin gens förl opp, då d enna är alltför fac etterad
h omfattande, men det är ju klart att grundförutsättnin ga rn a för
~~ 1111 a verksambet kommer fr ån den militä ra sy stemplanerin gen och
der bedrivandet av det tekniska a rbetet kan det bli nödv ändi gt,
1
~~t gå tillbaka till de militära förutsättnin garna, diskutera d essa
och kanske göra ändringar och justeringar. Allt detta arbete erfordrar kontakter mellan represe ntanter för det militära och det
tekniska tänk a nd et .
Det samarbete, som måste äga rum mellan ingenjörer och officerare såsom representanter för tv å grenar av verksambeten inom d et
marina för sv a ret, är av utomordentli gt stor betydelse. Krigstekniken i dag är så avancerad och sammansatt av så olika specialområden, att d en ej kan behärskas och ledas helt av personal med
endast en huvudinriktning i sin utbildnin g och utveckling.
Lika självklart som det är, att officeren med sin gedigna militära utbildning leder militära operation er och bärvid utn y ttj ar av ancerade tekniska hjälpmedel och även systematiskt utvecklar kri gstaktiken genom studium av de tekniska möjligheterna, lika själv klart borde det vara att de tekniska hjälpmedlens framtagande
stod under ledning av högt kvalificerade erfarna ingenjörer. Ingen
av kategorierna kan utföra sin uppgift ensam, bans kapacitet räcker
inte till. Det fordras hjärnor med olika inriktning och kapacitet,
men de måste ha ett gemensamt mål, att till sammans åstadkomm a
en så effektiv krigsteknik som möjligt.
De senare å rens stora efterfrågan på ingenjörer i alla tekniska
sammanh a ng och möjligheterna för in ge njörer med goda kun ska per
att vinna framgång, ställning och uppska ttnin g p å den civila mark naden gör det oerhört svårt för fö rsv a ret att få tillgång till skickliga ingenj ö rer med de förm åner, som nu kan erbjuda s. Följd ern a
härav blir en stä ndi gt sjunkande tek ni sk nivå, när man tv in gas antaga gy mn asieingen jörer i st f civ ilin genj ö rer och p å v issa poster
tekniskt ko rttid sutbild a de offi ce ra re i st f tekniskt och ind ust riell t
erfarn a in genjörer. Såd ana å tgärder löse r de ko rtfri stiga oc h när111ast pocka nde p ro blemen hj älpli gt men torde vara föröda nde i
det långa loppet , d å man kan a ntaga att de tekni ska p rob lemen
blir av en allt stö rre svå righetsg rad . Det ä r utomordentligt fr amsynt att höja lö nel äget för tek nisk perso nal v id forsknin gsans talter
och vetenskapli ga inrättningar, men man måste tänk a på, att na r
forsknin gs res ultaten skall omsä ttas i pr akti skt bruk , fo rdras det
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Långsiktsplane r
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Större delen av den tekniska prognosen i fas 1 utgå r frå n n arinförvaltningen, som också lämnar underlaget till fa s 2 i form w
id eski sser och altern ativ a vapen sy stem.
När anskaffningsobjekten för e fas 4 skall konkretise ras är let
återi gen marinförvaltningen , so m får bidraga.
Forskning och utvecklin g i fas 5 bedrives i stor utsträc knin g 1 v
tek niker i m a rinfö rvaltningen, v ilk a ocks å giv et v is ä r hå rt em age ra de i verksam beten i fas 6.
Ge nom att denn a pl anerin gscy kel bedrives v arv efte r va rv , im 111
ett antag bart slut resulta t kom me r f ram, ä r det klart att stän d ~ a
ko ntakter måste äga rum mella n den militä ra oc h tekniska s, , _
k un skap en.
Den tekniskt-ek onomiska systemplane ringen i m a rinfö rvaltn in g n,
bedrives inte heller uta n konta kter med den militära systemp la enngens företrädare. J ag ka n inte v isa någon enkel bild p å den t • k-

175

174

praktiska tekni skt-ekonom iskt tä nk and e in ge njörer inte b::tra l1l ed
tekniskt läroverk eller motsvarande som gru nd utan med högskoleutbildning.
Det ä r inte bara för den ren t konstruktiva verksamheten i 110 ll1
sjöförsvaret som det erfordras ledand e personal m ed höga k vajj_
fika tioner. A ven om det gä ll er att anskaffa färdiga kom plicL ·1 dc
tekniska komponenter eller system fordras en in gående allmän teknisk skolning, som inte bara syftar till känn edom om mate ri !ens
verkningssätt och funktion uta n som också kan ge möjligh et att
bedö ma varaktighet, underhållskostnader, samfunktion m ed a1 nan
materiel, motståndsfö rm åga mot krafter och y ttrin gar från fi en tli o
verksamhet av olika slag. Det är inte alltid klart, att en levera nö~
själv vet eller bryr sig om hur materielen fungerar i t ex ett f a1t yg,
när detta skakas av explosioner, delvis vattenfylles eller hota av
brand. Det fordras en icke blott teoretiskt skolad in genjör utan
fastmer en praktiskt erfaren sådan för att avgöra hur långt man
skall sträcka sina fordringar ifråga om krigsmateriel för att f ' en
väl avvägd balans mellan ekonomi och teknik.
Jag har inte med detta velat säga att en ingenjör priori är ner
skickad än t ex en officer att alltid leda teknisk materielan sk lffning. Man får inte bortse från rent personliga kvalifikatione r. J ag
har med utgångspunkt från min egen mångåriga ingenjörsverksamhet i samförstånd med officerare i såväl stabs- som teknisk t j'1nst
velat framhäva bebovet av en mycket hög teknisk ni vå p å den
ve rksamhet inom marinen, som h ar att leda och ansvara fö r .illkomsten av den tekniska materiel, som måste ingå i vårt sjöförs ·ar.
Det har alltid framh ållits att försvaret kan köpa kvalifiet rad
in genjö rskraft i form av konsulter, som ej genom anställning behöver bi n das vid statstjänst. Detta är nu en tvingande nödvän d i ~, bet
och är många gånger utom ordentli gt förmånligt både teknisk t ch
ekonomiskt. Men den administrativa sammanhållningen, den id ' givande impulsverksambeten och bedömningen och värderingen av len
konsulterandes verksamhet fordrar dock kontinuerligt arbeta .1de
sta tli ga t jänstemän. D et är utnyttjande av konsultverksamheten 111
möjliggör fortsatt effek tivt arbete i en tid av alltmer stegrad 1ek·
nik men som också med nödvänd ighet för med sig kravet på l" jd
kvalitet hos den egna arbetskraften. Utan en sådan kvalitetshö jJ ing
torde vi knappast i län gden kunna hålla vår försvarsteknik p å ~1 ög
. o
n1 va.

a

Behövs officerare med teknisk utbildning
i tekni sk-ekonomisk systemplanläggning?
Av led amoten l. WICKBERG

På annan plats i d etta numm er av T iS har införts ett anfö rand e
titeln "Planeri ng och projekterin g inom marinen" som ledaed
111
moten Lilj ekvis t höll vid Kungl Orlogsmannasällskapcts högtid ssammanträde på sjökrigsskolan i februari i å r inför en representativ skara av inbjudna gäster fr å n Försvarsdcp:lrtem:::ntet, rikspressen m fl. Efte r att dagm därpå ha läst i press: n en k ort anmälan
om föred raget m ~ d den centrala passusen: att den tekniska ni vå n
inom marin en blir ständigt sjunkande när man t vingas antaga gym nasieingenjörer i stället för civilingenjörer och tekniskt kOl·ttidsutbildad e officerare i stället för tekniskt och industriellt erfarna ingenjörer, kände författaren till dessa rad er viss olu st och samtidigt
förvåning över att ett sådant negativt omdöme om teknisk e officeren utlämnades åt åhörare vid föredragning av ett dylikt allmänt
ämne och framför allt v id ett tillfäll e, då bemötande ej kunde komma ifråga.
Sedan författaren här genom eget initiati v beretts tillfälle läsa
anföra ndet och funnit att recen sion en ick e byggde på missförstånd
har bem:Stande av och komm~ntarer till v issa av Liljekvists synpunkter och slutsa:ser bedömts erforderligt.
Först kan gö ras den reflexion en att md hänsyn till den breda
och allm än na uppläggningen av ämnet omspännande all marin planering på hög nivå samt alla de aspekter systembegreppet behand lades ur en m<:: r::t täckande rubrik på anförandet måhända had e
varit "Systemplanering inom marin en". Med den rubriken för ögonen är det än svårare att förstå att värderingar av olika marina
kårers kvalifikationer faller inom ämnets ram.
L. skapar begreppen militär resp teknisk-ekonomisk systemplanering. Vad L. säger om arbetsuppgifterna på den militära sidan
samt uppdelningen av ansvarsområden mellan dessa verksamhetsform er lik som betydelsen av kontinuerligt samarbete dem emellan
för att samordna tak~ikens krav o:::h teknikens möjligheter finns i
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princip intet att erinra utom en kommentar. Lika väl som den m lir··
ra planeringen måste byggas upp på tekniska grund er, måste äve1
tek niskt-ekonomis ka ständigt ha den praktiska användninge fön1
ögonen, så att resultatet inte blir tekniskt fulländade men p ra k' isk
oanvändbara kon struktioner. Här har bl a den tekniske off i<ere 11t
med sin utbildnin g och erfarenhet en stor uppgift att fylla.
L. ger sedan mera ingåe nde sin syn på a rbetet in om den tek n sktekonomiska systemplanl äggningen. Av texten kan utläsas att led.
ningen av denna verksam het bör li gga hos teknisk t kv alifi cerade
ingen jö r er.
Det sy nes i detta sammanhang vän att notera att föredr agsh Ularen, so m uppenbarli gen a nser sig vara expert på detta område, icke
kan lägga fram någon som helst bild eller förklaring p å vad den
"tekniskt-ekon omiska" systemplanerin gen innebär eller hur den orde orga nise ras och genomföras. Man föreställde sig att detta b )rde
ha varit tyngdpunkten i föredraget. Man får endast allmänn a ' Ynpun k ter p å fart ygsproj ektering men i p å fall an de vaga ordal a ~
I förbigående må här påpek as vissa fakta . Begreppen "tek 1ik"
och "teknis k tjänst" finn es inte definierade inom marinen men · mfattar en ligt prax is såvä l vapentek nik som skeppsteknik (fa r vgsteknik) . Marinförvaltni ngen genomgår f n en organis ationsöv t ·syn
av 195 6 å rs för valtningssakku nniga. Vapen avdelningens orga lisatian är översedd och fas tälld av Kungl Maj:t. Skeppsbyggnac <;avd elningens organisation ä r likaledes översedd och Kungl M aj:ts b ·slut
är a tt vän ta sna rt. För leda nd e befa ttnin gar inom vapenavdeln t 1gen
avses liksom tidi gare officerare och mariningenjöre r med vap<n ut·
bildning (specialin gen jörer). In om skeppsbyggnad savdelningen öre·
slås bl a en utbyggna d av antalet befattnin gar för marinin gen ··rer
(skeppsb ygg nadsin genjörer). Den s k kå rutrednin gen föres lår 1 sitt
f ramförda betänkand e i huv udsak sta tus qu o vad beträffar a P alet
officerare in om vapenavdelnin gen och följer förva ltningssakkt ni·
gas försla g vad beträffar antalet mariningenjöre r (s keppsbygg t ads·
ingenjörer) inom skeppsbyggnad savdel ninge n, medan marinin g' njö·
rör (specialingen jörer) föres lås ersättas med civ ila inge nj örer.
Ovanstående utredningar har alltså fas tslagit att tekniska >fficerare behövs i nuvarand e omfatt ning. Tekniska officerare ha se·
dan äldre tider lett marinens vapentekniska tjänst. Denn a cen rala
ställning för den tekniske officeren är en följd av att han fö r• tOJ11
sin tekn iska utbildning besitter praktik från tjänstgöring i an s •ars·

d:-

befattning vid vapen ombord och vid KA-förband och är den naturlige förmedlaren av erfarenhet mellan vapen i bru k och nya
vapenprojekt.
Behovet av o ffic era re med vapenteknisk utbildning i teknisk tjänst
framgår inte min st av att tillämpad vapenteknik ä r ett exklusivt
ämnesområd e v ari utbildnin g endast kan erhållas inom försvaret
och vid ett fåtal industrier. N uvarande tillgå ng p å bå de tekniska
officerare och mariningenjöre r (vapen ) skapa r en bredd av teknisk
vapenkompeten s som varit gyn nsam för vapenutvecklin gen.
Det är således alldeles fel , när föredrags hållaren antyder att man
"tv ingas" antaga - - - tekniskt korttidsutbilda d e officerare i
stället för tekniskt och industriellt erfarna in gen jörer". Det torde
icke förekomma ett enda såda nt fall ino m ma rinfö rvaltnin gen. D e
poster som f n bestridas av tekni ska off icerare är sådana so m i
vederbö rl ig o rdnin g efter grundliga utrednin gar befunnits lämpade
att besättas med denna p ersonalkategor i (i vissa fall alterna tivt med
specialin genj ö rer) . Det må va ra, att det är för edrags hållarens åsik t
att dessa poster helt eller till en del bord e besättas med civilingenjörer, men i så fall sy nes det skäligt att en sådan ås ikt framföre s
öppet i annat sa mm an han g oc h inte försåtligt in smyges i ett ä mn e
so m avser helt andra frågor. Åsikten skulle d å direkt ha k unn at
bemötas och man kunde t ex ha fått tillfälle att fram föra den synpunkten att mycket talar för att det på skeppsbyggnad savdelningen, som helt ledes a v civilingenjörer, behövs mera praktisk militär
erfarenhet om krigsfartyg och administration .
A ve n uttalandet av " den tekniskt korttids u t bildade offic eren s"
fordrar en kommentar.
Offi ceren får nu sin högre fo rm ella tekniska utbil dnina v id militärh ögskolan. Omfattningen och inriktningen av den na ~tbildning
f n av OB. Som följd av den snab ba tekniska utvecklinaen
utreds
b
.
mom sjökrigsförin ge n har fr ån marint håll föres lagits att utbildningstiden från tidiga re 12-18 månader vid gam la KSH S oc h nuvaran de 18 månader vid MHS i fortsättningen ökas till 24 månader. Ut?~ldningen fram till sjöofficersexam en är också un der ut redning.
Aven hä r kan man a nta att stö rre utrymme ges åt teknisk undervisnin g. Någon kort tid för forme ll teknisk utbildning av officerare
är det all tså icke tal om. Den tekniska utbildnin gen för dem håller
takt med teknikens utveckling. För teknisk kompeten s fordras dock
111er än forme ll ut bildnin g. Genom tjänstgöring i väx la nde tekniska
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befattningar på olika nivåer vid marinens förvaltningar ska_ff a r sig
den tekniske officeren alltefter sin tjänsteålder den nödvändiga tekni ska-admini strativa erfarenh eten som behöv s för att inom o li ka
områ den sammanh ålla vapenutvecklin gcn.
M en d et har givetvis aldrig varit meningen att utbilda officu·e 11
till ingenjör och konstruktör. För sådana uppgifter behövs n atu rli a rv is in genjörer p å högre och lägre niv åe r och ci v ilin genj örv i
stb rre utsträckning ju mera komplicerad materielen blir. Den t 'knisk e office ren skall kunna leda och be döma och vara en för m dla nde länk mella n d em som ny ttja och dem so m konstru era. Ör
d en na up p gif t har den tekni ske officeren en lå n g och gedige n !tbild n ing.
M an ha r emellertid sv årt a tt tro att fö red ragshållaren riktigt 1 lenar va d ha n säger i de ova n påtal ade av snitten. A vslutnin g vi>
framfö r h a n nämli ge n följand e :
"Jag har inte med detta v ela t säga a tt en in genjör pri_ori är l' ~r
skickad än t ex en officer att alltid leda teknisk matendan sk a tning. Man f å r inte bortse från rent personliga kvalifikationer. .1 .1 g
har med utgångspunkt från min egen mångåriga ingenjörsverks a n het i samförstånd med officerare i så väl stabs- som teknisk tj ä 1s t
velat framhäva behovet av en mycket hög teknisk nivå p å den v e sa mhet inom marinen, som har att leda och ansvara för tillkom ste n
av den tekniska materiel, som måste ingå i vårt sjöförsvar".
Det vore synd om detta samförstå nd sku lle försämras genom ada na uppenbarligen oöverlagda uttalanden som förekommit i ' et
berörda föredraget. Framtagandet av vapensystem är förvisso ·tt
problem som även på det "tekniskt-ekonomis ka" plan et bä st ··ses genom lagarbete. Beteckningen civ il ingenjör utgör sål un la
icke nåo-on
o-aranti för bästa resultat. Därför fordras liksom s< m
b
b
f n sker ett bo-ivand e samarbete mellan tekniska officerare och va p c nutbildade in genjörer.

a

Kontroll och reglering av fartygsreaktorer
Av t. f. professor JERK OLDENBURG

Kontroll a v ett reaktorm askineri medför problem , som p å ett
rundlägga nd e sä tt skilj er sig fr å n de svårigheter man har att be~ästra vid ko nve nti onella m as kinerier. Dels ä r den fys ik ali ska pro I ess som utn y ttja s i reaktora nläggnin ge ns prim ä rsystem f ö r alstr ing
~v inga till turbinen helt olik eldnin gen och kok n inge n i en va nlig
ångpanna , del s är följderna av en realnoroly cka av
en helt
annan omfattning än t. ex . en pann ex ploswn. Om ett totalhaven
av ett kärnenergidriv et farty g inträffade i O stersjön och alla d e
giftiga ämn en, som bildas i reaktorkärnans brän sle, spredos ord entligt, skulle ett stort antal människor förutom fartygsbesattmng en
kunna bli strålskadade. Det är naturligtvis inte praktiskt genomför bart att sprida gifterna över ett så stort område som Ostersjön ,
men det är dock klart, att sannolikheten för en total olycka m ås te
nedbringas så långt det är möjligt med alla till buds stående medel.
En olycka kan ha en yttre orsak, t. ex. grundstötning, kollision eller
beskj'utnin o-b' eller den kan ha en inre orsak, t. ex. att någon vikti g
del av maskineriet gå r sönder eller manövrera s felaktigt. Mot den
första gruppen av olyckor kan man skydda sig genom att göra extra
starka skrov konstruktioner kring reaktorn, mot den andra gruppen
genom ett väl genomtänkt och funktionssäk ert övervaknings- och
kontrollsystem och ett regleringssystem , son~ utesluter fel ave d en
mänskliga faktorn . I det följande skola vt se, hur man pa ett
säkert sätt kontroll erar och reglerar den fysikaliska processen i reak torkärnan, och hur man gör ett säkerhetssystem för att gard era
sig mot tänkbara "inre" olyckor.

Reglerings teknik
Först nå o-ra allmänna ord om regleringsteknile Vi tänka oss en
gosse, som l~åller p å att lära sig att cykla. Han har just gjort en bra
stan och cykla r n ågra meter rakt fram . Plötsligt vrider han öve r
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kalkylatorrutan s egenskaper skulle ändras för att systemet skulle
bli stabilt.
Automatisk eller manuell kontroll

Korr i ger t ng
av styret

F ig . l

styret något åt höger och kommer att välta åt .".änste.~, ?m haJ: tiHc
raskt styr å t vänster. Det vet han, men hans hprna ar annu eJ 111räckligt tränad för att snabbt påverka de ~-.äna muskl:rna la ~om
mycket, utan värdefull tid går förlorad . Nar h~n antl.1gen Vi' der
styret, har han tippat över så långt, att han maste vnda ~ · ·ker
på styret för att återfå balans~n. Därvid reser s1g cyk~ln s~
t~t,
att hans hjärna inte hinner ge stgnal till armarna oatt ..vnda tillbaka
st y ret till neutralläget , förrän cykeln redan lutar at hog~r. Efte r~om
han var för sent ute redan första gången han skulle rata up p cykeln , kommer han ändå senare nu , när cykeln rör sig häft ~are
och måste <>Öra ändå större korrigerand e rörelse med styr.et for
att återfå b~lansen . För varje gång han vrider över styret bh r l lltså pendlingarna från balansläget större, och till slut tar han l verbalansen. Vår crosse är ett typiskt exempel på ett tnstabdt re ~let.
. l<.: ovc
.. srvr
system, och vi" sågo att anledmngar
na t1'11 atto d~t gJC
,
voro tv å, nämli ge n dels att den korngerande atgarden ko m ent,
dels att d en va r för sto r.
. system se l
. k' t som l fiRe<>leringsteknikern åskåd li <>gö r s1tt
1emat1s
..
,
. " analysera
·
·
1
au r 1. Genom att matemauskt
vaqe ruta 1 se 1em a , for
"s· " ocl1 räkna ut vi lken utsi crnal so m fås ur rutan som svar r l en
1,
'
'
"
..
f 1·utcr iven insi<>nal och sedan sammanstalla
resultaten, kan man
"säga
"
'
· 11 ·
h
d et mte
·
·· d et, l<a n man. .
ar
0111 system et är stabtlt e er m te, oc om
o-e nom lämpli<>a ändringar i någo n ruta åstadkomma, att det bill
"stabilt.
. h.prnan,
..
_.. s. dvs
I vå rt" exempel var det JU
som sk u 11 e trana

Innan vi övergå till att beskriva reaktorns reglering, skall några
allmänna ord sägas om automatisk eller manuell kontrolL I vårt
exempel ingick en människa som en viktig del i reglerkretsen. Hu ruvida detta är lämpligt eller ej i reaktorsysteme ts olika reglerkretsar beror av tv å omständigheter , för det första om en felmanöver medför en farlig situation, för det andra om behovet av personal ökar. I första fa llet väljes automatisk reglering, ty ehuru
automatik ka n gå sönder, kan den ofta konstrueras så, att ett fel
i densamma ej medför en farlig situation, och om den fungerar,
gör den aldrig något misstag. Det kan man ej säga om människan
som regulator. Om personalbehove t ökar, får kostnaden för automatiken vägas mot personalkostna den. Därvid får naturligtvis även
anläggningen s ändamål tagas med i överläggningen , så t ex må en
mi litär anläggning ha mindre automatik än en civil, eftersom arbetskostnaden inte är särskilt v iktig i en sådan.
Regle rin g av reaktoreffekten

D en viktigas te process, som ska ll styras, är neutrongenerer ingen i
reaktorkärnan. Den nyttiga värmeeffekten fr ån reaktorn är direkt
proportionell mot det antal neutroner som bildas per tidsenhet.
Styrsys temets uppgift är alltså att reglera neutronnivån efter effektbehovet vid turbinen.
Andringar i neutronniv ån åstadkommes genom att reaktiviteten
ändras. Man har att reaktiviteten å k = keff - l där keff är den
effektiva multiplikations konstanten, dvs förh ålland et mellan antalet neutroner i en ge neration och den föregående generationen. Om
varje fission ger upphov till precis en n y fission, är tydligen keff
= l, å k = O och neutronnivån konstant. Om r5 k har ett litet
posi tivt värde, blir ty dligen antalet neutroner större i varje ny generation. R eaktoreffekten stiger så länge å k behåller sitt positiv a
värde, dvs tills ma n på något sä tt åstadkomm er att å k = O igen.
På samma sä tt min skas reaktoreffekten genom att man håller å k
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på ett litet negativt värde, tills neutronniv ån sjunkit till önskat
de, då man gör Ö k = O igen .

VM -

N eu tronkinetik
I vårt tidigare exempel såg o vi, att reglerin gens tid sförlopp ' 1r
av utomord entlig betydel se, och v i skola nu und ersöka, hur fe rt
reaktoreffekten ändras enligt ovan . Flert alet bild ade neutron er 1a
mycket kort li vslän gd, va rmed mena s den tid det tar, frå n det ·11
neutron bildats v id en fission, till s den åstadkomme r en n y fi ssi l 11 .
I en t ryckva ttenreaktor är sto rleksordn in gen 0,0001 sek. Men k 111
lätt v isa, att om all a neutro ner hade samma livslängd T , vore ' d
tidpunkten t antalet neutroner n

Qk

-- .

n

=

n0 e

T

t

där n 11 är antalet neutron er v id tidpunkten t = O. Med ett så må tligt värde på reaktivitetcn som 0,001, finge man att efter en ckund vore
n

= 22COO

nu

En så fruktansvärd effektökn ing p åminner om en bomb, och l 1Ct
är klart, att en sådan reaktor vore utomordentli gt svår att st y 1;
den automatik, som reglerade å k, skulle vara oerhört snabb ( ·h
exakt, så att endast mycket små ändringar av O k under myc ' et
korta tider vore möjli ga.
Nu ä ro emellertid inte alla neutron er lika kortli va de uta n ' Il
mindre del, ca 0 ,65 °/o bildas vid fissionsprodukternas fortsa ta
spontana sönderfall. Dessa s k fördröjd a neutron er utsändas all ,så
först någo n tid efter det, att den fi ssion inträffat, som är de· 15
upphov . Om å k är mindre än 0.0065, t ex 0.001 so m i det fö ra
exemplet, kommer alltså ökningen av neutronantalet från en ~-c 
neration till den följande att vara ge nomförd först sedan äve n ,le
fördröjd a neutronerna bildats, och det blir d essa , som bestä m 111 ~
den hastighet varmed effekten ökas. Medelvärdet av de fördrÖJ l ~
neutronern as livslängd är 1O se k, och en matem a tisk undersök m 1g
av neutronkinetiken ger

då å k = 0,001. Man får, att efter tio sek under är n = 1 5 n
dvs en 50-procen ti g effektöknin g p å 10 sekunde r. Tack va re de för~
dröjda neutron ern a blir alltså reaktorn möjli g att styra utan ex trem
automatik. Ett abso lut oefte rgivligt krav ä r emellertid, att reaktiviteten r~ k ej kan bli större ä n 0,0065 , t y d å bleve d e förd röjd a
neutronerna utan st y rande in ve rkan , och reakto rn bleve promt kritisk och fin ge de tidigare besk rivna bombliknand e egenskaperna. (I
V.S.A. har man avsiktligt gjort en reak tor prompt kritisk . D en
häftiga värmeutvecklingen sprän gde reaktortanken; effekten blev
som om en d y namitladdning hade detonerat - man skall alltså inte
tro, att det atombombsli knande funktion ssä ttet ger motsvarande
verkan.)

Reglering av reaktiviten
Vilka metoder finns det d å a tt påverka och ändra reaktiviteten?
Den vanliga metoden på kraftreaktorer är att ha i reaktorkärnan
förskjutbara stavar av ett neutronabsorberande material. Om reaktorn är i drift v id en viss effektnivå, och man önskar höja denna,
för man ut stavarna ur kärnan ett lämpli gt stycke, varvid färre
neutroner absorberas, och man får ett överskott jämfört med den
f? rut pre~i s_ kritiska kärnan. Detta överskott sva rar mot ett positiVt reakttvttetsvä rd e, och effekten stiger. Om det endast vore stavarna, som gå ve ändringar i å k, skulle man föra tillbaka stavarna
till begynnelseläget när önskad effektändring uppnåtts.
Det är emell ertid inte fullt så enkelt, t y en ändrin g av uttagen
effekt medför också en ändrin g av temperaturen i såväl bränslestava rn a som mod eratorn. En höj nin g av brä nsletemperaturen medför en ökning av reso nansinfå ngningen i U 2'38 , dvs flera neutroner
absorberas utan att ge upphov till nya fiss ioner, och reaktiviteten
minskar.
Man kan sk ri va

där ~T b ar ändringen i bränslets medeltemperatur, och ab bränslets temperaturkoeff icient, so m
storleksordninge n
ry:b = - 4 10- ~ / 0 C.

måttli gt a nrikat brän sle a r av
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E n höjning av moderatorte mperaturen medför, att dess tätil et
minskar p å grun d av volymsutv id gnin gen. Reaktorkärn an kom Pler
alltså att innehålla mindre moderator, oc h flera neutroner läck a l it
ur kärnan utan att bromsas ned och utan att komma kedjere, ktionen till go do. Man kan skriva
.0.T
Y.
=
åk
m

m

Där ~T

m

m

är höjningen av moderarorte mperaturen och a:m n o-

deraroms temperaturk oefficient, som

t

en tryckvatten reakto r .-i r

-40 10·" / 0 C.
=
m
Man se r nu, att en ä ndrin g av uttage n reaktoreffek t ar mö ' ig
utan att röra stava rna. Effektök ningen tages ut i å nggene ra tore r ta,

av stO rleksordning en (\'

vi lket medför en ökad kylning av primärva ttn et. Eftersom d e ra
är bå de moderator och kylmedel i reaktorkä rnan , erh ålles ett l ' sitiv t reaktivirerst illskott enligt å k m = a m · ~T n1 där nu b, de
äro negativa. Detta gö r att neut ro neffekten ö h tr,
oc h .0. T
a
m
m
vi lket i sin tur medför en temperaturh ö jning i bränslestava rna <ch
en reaktivirersm in sk nin g enli gt å kb = er. b · ~T b där (\'b men ej ~ · - m
ä r negativa. När temperature rna ändrats så att å k

+ å kb =

O,

ha r reaktorn ställt in sig för att fortfarigt leverera den större .:ffek ten. I figur 2 visas temperature rna i reaktorn vid olika ' ationära effek tuttag.
En tryck va ttenreakto r har alltså goda inh ere nta reglerege nskal er;
den ställer själv in sig att leverera på sekund ä rsid an an vä nd efft ·r.
Detta gö r rea ktorn m ycket säker. Om reglerstavar na endast k u , na
röra sig långsamt, så att temperature rna i reaktorn hinna än d ts,
går det faktiskt ej att göra reaktorn prompt kritisk i effektt 11rådet. Vid start och mycket låg effekt har man emell ertid så ' nå
temperaturä ndringar, att den beskrivna mekanismen ej är till nåLon
h jälp, oc h största noggrannhet måste iakttagas.
I de amerikanska ubåtsreaktor erna har man höganrikat uran 1 1ed
mycket liten bränsletemp eraturkoeffi cient. Detta gö r, att linjen tör
i fig. 2 blir praktiskt taget horisontell ; man får lllgen än d tng
T
m

Fig.

Effekt

2.

i kylvattentem peratur vid olika effektuttag. I en låga nrikad anläggning, d är man får en ändrin g enligt figuren, bör man emellertid
alltid har
draga ut reglerstavar na vid ökat effektuttag, så att T
m

.

ttt största tillåtna värde, ty ju större den är ) desto hö bare blir J. u
S
o
angtemperatu ren och ångtryc ket p å sekundärsid an, och högre effekt
kan utvinnas ur turbinen. Man blir alltså nödsakad att manuellt
eller automatiskt ställa in reglerstavar na efte r effek tbehov et.

Automatisk reaktorregle ring
Eftersom en reaktorstart a lltid är en besvä rlig procedur, vill ma n
ha en automatisk reglering av reaktorn vid låg effek tnivå, när man
tnte förbruk ar någon effekt. Det uppges att amerikanska marinens
atombå tar ytterst sä ll an stänger av sina reaktorer, oc h för SaVcmnah plan erar man att stänga av reaktorn endast då tillträde till
teaktorrumm et fordras. Vid en sådan reglering äro temperature f-
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fekterna utan betydelse, och förloppet företer så t ydliga likt eter
med vår cyklande gosse, att en blick på figur 3 bör räcka fö att
klargöra funktionssättet.
Den automatiska regleringen inom reaktorns normala arbet område får en annorlunda uppbyggnad. Den skall ju inte hålla eutronnivån konstant, utan tillåta den att ändras med det seku ndära
effektbehovet. Vi sågo, att systemets uppgift skulle vara att hålla
moderatortemperatu ren konstant. Många tänkbara utväga r att
åstadkomma detta finnas; här beskrives en metod, som är lä1 1 p1Ig
för en fartygsreaktor, ty utan att vara komplicerad, kan de n rä_tt
dimensionerad ge snabb och noggrann följsamhet utan tend e n ~. tdl
in stab ilitet . I fi gur 4 visas principschemat. I sina grunddrag kan
det sägas vara två kombin erade scheman av vår tidi gare ty p der
finns ju två återkopplingar till neutronkinetiken, en övre oc.'1 en
undre.
Den övre kretsen är red an beskriven, den undre fungerar p 5 följande sätt. Moderatortemperat uren mätes och jämföres med den
önskade referenstemperature n och ski llnaden införes i en kalk y l tror.
Det enklaste vo re nu, att denna gåvc en lägeänd ringssignal av l mp·
ligt tecken till kontrollstavsmotore rna, till dess temperaturen l J rn·
gerats . Detta sk ull e emellertid dels ge ett långsamt system, t y tc!ll;
perarmändringarna ske ej omedelbart, dels sk ulle stavmotore n a ~a
gå fram och tillbaka ständigt, ty exakt likhet T m

=

T m re' !ar

Ii

aldrig erhållas. Den sista sv å righeten övervinnes genom att man mför ett s k dödband; signal till stavmotorerna utsän des endast d å
behovssign alen över- eller understiger vissa gränsvärden . Den förra
olägenheten elimineras med hjälp av mätvärden av ångförbrukningen G och neutroneffekten n. Man lå ter kalkylatorn beräkna behovssignalen som

b = (G -

n)

+K

1

(T mre f -

Tm )

+ K., /
~ ,

(T mre f -

T m ) dt

Genom att först jämföra å ngförbrukningen med neutroneffekten
erhålles en behovsignal omedelbart om ångförbrukningen ändras,
och korrigeringen med stavarna kan påbörjas innan T

m

hunnit änd-

ras till följd a v det inträffade. Den sista termen är nödvändig på
grund av att kalibreringen av mätinstrumentet för n änd ras under
reaktorn s drift. Så fort ett litet fel föreligger i n kommer ju reaktorn att ställ a in sig på fel T m' Felet kommer emellertid att integreras ända tills den sist a termen blir så stor, att dödbandet passeras och T

m

korrigeras. Därefter ger integralen intet nytt bidrag

längre , m en det redan erhå lln a beloppet lägges såsom en korrektion

till
13

11.
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Systemets stabilitet
En analys av reaktorregleringens stabilitet är en invecklad a ·Lir
Det mycket förenklade schemat i figur 4 måste byggas ut a t t 111:
fatta alla tidsvariabla storheter av betydelse i reaktorsystem et och
dessas inbördes relationer beskrives med hjälp a v ekvation er .En
rimlig analys kanske ger ett system innehållande ett trettiotal diff erentialekvationer, och det är klart, att dessa inte kunna lösa för
hand. En analogimaskin blir ett nödvändigt hjälpmedel. I en s, dan
liknas ekvationerna s variabler vid elektriska spänningar, vilk a 11ed
hjälp av knepiga elektriska kopplingsenheter bringas att vari er. enl igt ekvationerna. Med en skrivare kan man sedan registrera v a Iablernas variation med tiden. Man kan även till maskinen kop p ] de
instrument och reglage man avser att ha i reaktorns kontroll um,
oc h simulera verk liga driftsfall på ett åskådligt sätt.

Säkerhetssystem
Tidigare har talats om nödvändigheten av ett utomordentli gt til lförlitligt säkerhetssystem . Ett sådant består av en extra driv n , ·kanism , som snabbt förmår föra in tillräckligt många absorba to ·stavar i reaktorkärnan, för att reaktorn skall bli avstängd me god
marginal. Sådan snabbstängning skall initieras automatiskt, d en
farlig situation förligger. För alla kärnenergidrivna fartyg och · särskilt hög grad marina sådana, är det emellertid av allra största ikt,
att de mätinstrument, som ge upplysning om att fara föreligger och
de förstärkare, som åstadkomma snabbstängningen, äro så till fl d itliga som möjligt, så att snabbstängning ej fås i onödan t e på
grund av något instrumentfeL
Man använder sig ofta av tre oberoende mätkanaler för sa 1111a
storh et och låter automatiken snabbstänga om två kanaler äro ~ nse
om, att fara föreligger. Därigenom vinner man, att ett f el i e1 kanal inte vare sig initierar onödig snabbstängning eller omö jl ~ gö r
nödv ändig sådan.
Följande situationer m å medföra snabbstängning:
l) För snabb effektökning - risk för prompt kritikalitet
2) För hög neutroneffekt - risk för smä ltnin g av brän sle•
3) Totalt kylningsbortfall - risk för smältning av bränsle

4)
5)

För högt tryck i primärkretsen - risk för mekaniska bristningar.
För högt tryck i reaktorrummet- troligen en fö ljd av ett
brott på ett tryckkärl.

övriga reglerbehov
Det är givet, att ett antal andra förlopp och storheter må ste
styras och regleras. Som exempel må nämnas trycket i primärkretsen, som regleras i ett särskilt tryckhållningskärl, där ånga avkoka s
111 ed elektriska element, om trycket blir för lågt, och å nga kondenseras genom insprutning av kylvatten , om trycket blir för högt.
Effektregleringen av reaktorn är naturligtvis det centrala problemet i en a tomkraftanläggning. Vi ha sett hur temperaturkoeffici enterna ge en tryckvattenreaktor goda självreglerande egenskaper och
erfarenheten har visat, att reaktoranläggningar kunna göras utomordentligt driftsäkra och tillförlitliga.
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Svensk sjöfarts betydelse för vårt inrik s
t ra nsporta r bete
Av kapten S. NORDLA ND ER

I betänkande avgivet av 1953 å rs trafikutredning (Svensk tra ·i kpolitik I, SOU 1961:23) angives i kap II pkt l bl a följand e:
"Såsom av utredningsdirektiven framgår omfattar trafikut ·edningens uppdrag av prövning av hela det trafikpolitiska proble1 1ct
i syfte att komma fram till en avvägning som möj liggör en ä1 ,la~
målsenlig användning oc h samordni ng av de skilda transportm ed en.
En dylik prövning har såsom und erlag erfordrat bl a en öv erb•i ck
över den utveckling, som hittills ägt rum inom de olika i1w kcs
trafikgren arna, sedda såvä l var för sig som i relation till trans p•mapparaten i dess helhet. Trafikutredningen har studerat denn a utveckling, därvid utvecklingsanalysen till följd av landtransp ortn 'dlens dominerande roll för den inrikes transportförsörjningen k mcentrerats till järnvägs- och landsvägstrafiken."
Till utgångspunkten för denna analys har valts 1957 som ba år.
Storleken av det år 1957 utförda godstranportarbetet, exkl u ive
transporter av lapplandsmalm, framgår av följande tablå. (T )lå
III :4. Det inrikes godstransportarbetet år 1957. SOU 196 1 23
sid 47).
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Miljarde r ton km
Transportmedel
Totalt
Järnv äg
Lastbil

Sjöfan

............... ·l

Härav fjärrtt· ab

::: :::::: :::::::: :[

8,1
6,0
2,9

7,7
1,5
2,9

l

17,0

12,1

Summa

l

-r

Då trafikutredningen i sitt framlagda betänkande icke näm n ;i rt
berört sjöfartens problem, synes det vara av intresse att nä rna re

studera de områden av utredningen där sjöfarten ve rkligen omnämnts och framför allt där jämförelse gjorts med övriga transportmedel, t ex i här angiven tablå. Denna ligger till grund för
den fortsatta prognosen. Transportarbetet är angivet i tonkm, en
vanlig en het för bedömning av järnvägstransportarbete. För att en
sådan beräkning skall kunna göras fordra s emellertid ett godtagbart
statistiskt underlag, såväl av transporterad godsmängd som transportlängder. Ett dylikt statistiskt underlag finnes när det gäller järnvägstransporter. När det gäller sjötransporter kan man emellertid icke
utföra en dylik transportarbetsberäkning (tonkm) därför att någon
statistik överhuvudtaget icke förs över transportlängd er till sjöss.
Av denna anledning kan man icke få fram den medeltransportlängd
som skall multipliceras med mängden av transporterat gods. Detta
framgår också klart i "Vägplan för Sverige" (SOU 1958:2 si d 13.
BO l , 21) där docent Sven Godlund skriver: "Några kontinuerligt
insamlade och bearbetade statistiska uppgifter om befordrade godsmängder, utfört godstransportarbete eller andra prestationer av de
olika transportmedlen finns ej. Endast för järnvägarnas del existera
sedan gammalt dylika uppgifter, vilka dock till följd av vissa dubbelräkningar icke utan korrektioner kunna anses ge en riktig bild
av järnvägstransporternas förändringar. De nedan angivna uppgifterna om transportarbete, godsmängder och transportvärde eller
transportkostnad inom Sveriges inrikestrafik äro därför erhållna ur
olika statistiska verk och andra arbeten eller genom beräkningar
inom utredningskontoret eller väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
övriga avdelningar. Självfallet äro de så erhållna upp gifterna kännetecknade av i vissa fall betydande felmar ginaler."
När det gäller medeltransportlängden (tabell B 01 :11 si d 18 i
samma arbete) har icke sådan angivits efter 1949 . Detta å r angavs
den vara 324 km för fartygstrafik.
Källförteckni ngen hänvisar till Th Thorburn vars arbete "Sveriges inrikes sjöfart 1818-1949" bl a avhandlar dessa frågor. Då
medeltransportlängden är av avgörande betydelse för att få fram
transportarbetet (tonkm) kan det vara av intresse att närmare se
vad Thorburn anför i sitt arbete härom (sid 446). "För 1933 har
medeltransportlängden för fart yg över 150 nt antagits vara 750 km.
De många uppgifter som finn s för 1949 och tillgängliga upp gifter
för 193 3 för trampfartyg och motorseglare visa att det knappast
kan råda tvivel om att detta värde är ungefär riktigt. Svårare är
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att uppskatta medelt ransportläng den för fartyg under 15 0 nt. H tcr
a nalys av olika tillgängliga uppg ifte r bar det ansetts skä ligt att
för fartyg under 40 nt räkna med en medeltransportläng d av l7o
km oc h för fa rtyg mellan 40-150 nt med 200 km för motorfa tyo0
oc h 300 km för ångfa rtyg."
P å sid 466 a nför Tborburn v idare "Å r 1933 va r medeltrans p m.
längden per resa följande:
M edeltransportlän{d

storleksgrupp i nettoton

km
170.4
178. 8
303.7
312.7
431.5
805.6
768.6
776.8

20 - 29
30- 39
40- 49
50- 59
60 - 79
80- 99
100-149
150-299

Med ledning av dessa upp gifter bar Thorburn för 1949 redov sat
följande tran sportarbet e
6,507 miljarder ton / km
2,797
2,660

Järnvägstransporter
Sjötransporter
Lan dsvägstl·a nspo rter

I dessa uppgifter ingår emellertid blott en del av va rutrafiken
saknar fastställd taxa in går icke heller.
Tonkro uppgifter sak nas i den offic}ella sj ö~artsstatistiken varf~r
pen·i har angJvJt att ha n tagit 1949 ars uppg1fte r som gr und (fran
fhorburn) och förut sätter att medeltran sportlä ngden varit kon stant
under period en.

·u Göteborg. Hamn a r, som

Vilka slutsa tser kan dragas av bär redovisat sifferm aterial? Kortfa ttat kan dessa sägas var följ ande :
a) Efter 1949 finn s ingen statistisk bearbetning som ka n ge godtagbar uppfattning om medeltransportlängd en.
b) På grund av sjöfartens utvecklin g (tonnageförändring ar m m)
kan man utgå ifrå n att siffrorna frå n 1930 och 1940 talen icke
överensstämmer med vad som nu gäller 20-30 år senare.
c) Den tra nsportera de go dsmängden hänför sig i regel endast t ill
den stati stik so m förts och som endast berör hamnar med hamntaxa.
slutsats:

Det i utredningen svensk trafikpolitik angivna sjötransportarbetet
2,9 miljarder ton km saknar å r 1957 det statistiska underlag, för
att siffran skall kunna jämföras med motsvarande uppgifter för
övriga tran sportmedel. Siffran kan vara för låg, rätt eller för hö g,
vilketdera kan icke statisti skt faststä llas.

I a rbetet "Svenskt transportväsend e" av Carl W Petri 1952 f 1ns
tabell 24 fö ljande medeltransportlängd er för olika fartygst y 1er:

Vad menas med inrik es tra nsporta rbete? När det gäller järnvägsoch land svägstransporter synes inga problem föreligga. Transporterat gods från avgångs- till bestämm elsestation en multipliceras med
avståndet vilke t ger transportarbetet i tonkm . När det gäller in rikes sjötransporter kan emellertid sto rl eken av densamm a nå mycket va ri erande värden, beroende p å vad som avses med inrikes sjötran sportarbete. Några ex.

83 km
722
534
337
289
149 ,

passagera rfa rtyg
linjelastfartyg
trampfartyg
tankfa rtyg
motorseglare
pråmfart

SYNPUNKTER PA INRIKES SJOTRANSPORT ARB ET E

För år 1950 redo visar Petri följande sjötransporta rbete:
På fartyg
Flottningsgods

6 m ton
lO

,

2,4 miljard er ton/ km
,
4,0
6,4 milj arder ton / km

l. Ett fartyg, som lastar 10.000 ton, anländer från utrikes ort
0

.ch lossar 2.000 ton i Göteborg för vidare transport med järnväg

td[ t ex L uleå. J ärnvägst ransporten Göteborg-Luleå bokförs som
ett inrikes järnvägstransportar bete. Fartyget fortsä tter oc h lossar
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åte rstående last 8.000 ton i Luleå. Sjötransporten Göteborg- 1.u]e'
bokförs som en import över Luleå. Något inrikes sjötransport;' rbeta
e
föreligger så ledes icke.
2. Ett fartyg från utrikes ort lossar i t ex Västerås, Köpin g Linköping eller Kristinehamn. Trots att godset avlämnas lå ngt i 111 e i
landet är d et, på grund av att det är en utrikes varutrafik icl , att
hänföra till inrikes transportarbete. Om godset däremot tra r sporterats med järnväg t ex från Göteborg eller Stockholm till be tä 111 _
melsestationerna hade detta varit inrikes järnvägstranspo rta bete

3. Antag att ett transportarbete skall utföras fr ån Tyskl a n t till
Ornsköldsvik.
a) Importen går med järnvägsvagnar fr ån Tyskland via T el ieborg till Omskö ld svik Järnvägstransporter mellan Trell ebo r~' och
Omsköldsvik bokförs som inrikes järnvägstransportar bete.
b) Samma transport utföres sjöledes. Transporten Trelleb( -gOrnsköldsvik är en import och räknas sålunda icke som ir ·ikes
s jötransportarbete.
Dessa exempel avse endast att visa att det är svårt att håll den
inrikes sjötrafiken skild från utrikestrafiken . I utredningen " S\ ensk
trafikpolitik" har bedömandena inriktats enbart på det inrikes t ransportväsendet och därom är inget att säga. Exemplen vill emell 'rtid
belysa att då inrikes sjötransporter jämföras med jä rnvä gs- och
landsvägstransporte r, denna jämförelse blir beroende p å hu r man
vill definiera inrikes sjötransportarbete. Att man därvid kan komma till rätt varierande resultat framgår därav, att utrikes arutrafiken på Vänern-Vättern och Mälaren-Hjälmare n 196C utgjorde 2,9 miljoner ton och den totala importen och exporte n samma år utgjorde 42,5 miljoner ton. Dessa godsmängder ingår i ke i
beräkningar av inrikes sjötransportarbete.
När det slutligen gäller statistiken över sjöfarten i rikets ha 1 nar,
lastageplatser och kanaler så bygger d enna på uppgifter från v ·derbärande hamn- och kanalägare. I densamma ingår endast s8 lana
trafikanstalter som har av sjöfartssty relsen fastställd taxa . L n l
januari 1959 trädde en ny tulltaxa i kraft. Varuredovisnin, en i
hamnstati st iken har från och med å r 1959 anknutits till de n nya
taxan. D et bör dock observeras att statistik en över varutra f ik en i
regel endast omfattar den avgiftsbelagda trafiken, varför exem pelv is

. Stockholms och Göteborgs hamnar inrikes avgående varor icke
redOVlSaS.

l
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SAMMANFATTN ING
De h är framförda synpunkterna avse icke framhålla något enstaka transportmedel framför de övriga. Både i fred och krig måste
alla transportmedel utnyttjas till fullo för a tt man skall kunna
hålla samhällsmaskineriet i gång och genomfö ra livsviktiga underhållstrans p o r ter.
Om man dock vill göra en jämförelse mellan de olika transportmedlen måste denna jämförelse ske på lika vi llkor, för att man
icke skall draga felaktiga slutsatser.
När det gäller jämförelse mellan järnvägs-, landsvägs- och sjötransporter måste man beakta den speciella karaktär som SJOtransporterna har, därigenom att importtrafiken med nödvändighet är
svår att särskilja från ren inrikestrafik skillnaden dem emellan
blir en definitionssak, som inte har någon större betydelse, annat
än då trafiken jämföres med landtransportmedlen .
Om man t ex godtar den i exempel 3 omnämnda järnvägstransporten från Satsnitz som ett inrikes järnvägstransportar bete mellan
Trelleborg och Ornsköldsvik , och analogt härmed räknar sjötransporten mellan Trelleborg-Ornskö ldsvik som ett inrikes SJOtransportarbete, kommer man genom att importtrafiken medräknas
att få en helt annan och större storlek på utfört sjötransportarbete
än de 2,9 miljarder ton/ km som angivits i svensk trafikpolitik. Så
blir också fallet, om man t ex antar att de omkring 8 miljoner ton
som nu transporteras i inrikes sjötrafik ("importinrikestrafi k" ej
medräknad) fraktas med fartyg över 150 nton och samma medeltransportl ängd gäller som 1933 d v s 750 km . Transportarbetet
blir härvid 6 miljard er ton / km d v s exakt överensstämmande m ed
lastbilstrafikens värde . Exemplet visar medeltransportlängd ens betydelse. Om man antar att medeltransportläng d en vid sjötransporter i likhet med järnvägs- och landsvägstransporte r kraftigt ökat,
kan man konstatera att det för sjöfarten angivna tran sportarbete t
synes vara för lågt beräknat.
Man bör således varna för att av en jäm före lse transportmedlen
ernellan d raga alltför kategoriska slutsatser angående d et ena ell er
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a ndra tran sportmed lets dominans över de övriga . Detta av d
orsaken att det inom sjötransp ortens områd e finns "dolda" fa k oren
(av vilk a någ ra p åv isats här) v ilk a skulle gynna sjötransp o rt l"l~~
om de med ra kn ades, samt framför allt av det förhållan d e a tt n' _
gon sjöfa rtsstati stik för att få fram inrikes transpor tarbete f n ick
e
föres i Sve ri ge.

yäldiga fornnordiska sjödrabbningar
Av skriftställa re N. HEWE

Statsminis ter Erl a nd er meddelade n ylige n, a tt de n
svens ka för sva rsbe redska pe n är täm li ge n go d. In om
någ ra d yg n ka n hu v udd elen av vå r här va ra p å
krigsfot. F lo tta n ha r fa rt yg ru st ade å ret o m.
D et had e den no rdi ska ma rin en red a n und er fo rntiden!

Norge blev riksenhet på 890-talet genom Harald Hårfage r, Danmark omkring 940 genom Gorm den gamle, och Sverige mot slutet
av 900-talet genom Erik Segersäll. Någon stående krigsmak t förekom
då inte i de tre länderna , bortsett från kungarna s livvakt, hirden,
vilken var en elit av yrkeskrig are, som under ofred bildade kärnan
av hären. Krigstjän sten var organiser ad i lantvärn och sjökrigst jänst.
När krigsfara hotade, var alla vapenför a män skyldiga att på kungens bud rusta sig till strid, och om krig utbröt, "gå man ur huse",
men dock endast inom det egna landskap ets gränser.
Anda in i nya tiden bibehölls det gamla bondeup pbådet, som
kämpade till fots , och ofta med primitiva vapen . Detta var emellertid inte längre tillfyllest , när krigsväsendet undergåt t den förändringen, att det mesta berodde på det tunga rytteriet, och vid
medeltidens början komplett erades därför folkhäre n med tungt ru stat rytteri. Mot slutet av medeltid en kände kungarna alltm era behov av att förutom det allm änna allmogeu ppbådet och rytteriet
även äga övade kri ga re, och tog i sin tjänst utländsk a legosolda ter.
Gustav Vasa rekv irerade redan vid början av sin bana utlä ndska
ryttare och knektar, för att allmogen ej såsom fö rut skulle behöva
gå i "utresor och hä rfärder med matsäcken på ryggen ifrå n hustrur ,
barn, gods oc h gårdar och giva sig i stor livs farli ghet, i krig och
Örlig mot de ryssar och andra riksens fi ende r". I rese rv had e han
dock ännu upp båd av allmo ge n: enli gt beslut av 1544 skulle var
femte ma n i nödfa ll gå ut, och om högsta nöd så krävde, va rje
Vapenför man.
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Från

utgrävningen av det världsberömda Gakstadsskeppet v id
västsida ( byggt senare hälften av 800-talct ).

Oslof jr dc ns

Krigstjänsten till sjöss benämndes då i samtliga tre nordiska länder ledung, ett ord som betyder härfärd. Av allt att döma har den
uppstått i Svealand redan innan Sverige blev en riksenhet, och
senare efterbild ats i Götaland, Norge och DaPmark. När sveak ungen
bjöd ledung, skulle befolkningen i kusthäraderna eller skeppsh gen

. vissa kusttrakter (som t ex Roslagen), tillhandahålla honom ett
~estämt antal skepp, fullt utrustade med manskap och proviant samt
Hr övrigt som behövdes under krigsfärd. Under fredsår , då kungen
'\re bjöd ledung, skulle kusthäraderna och skeppslagen i stället er;~gcra en avgift, huvudsakligen i form av naturaprodukter. Redan
· sl:ret av 900-talet ordnade flera härader det så, att dc i stället
för att hålla krigsskepp till ledungen årligen betalade nämnda av<rift, och denna bl ev sna rt en av de förnäm sta årliga skatterna .
" I upplandslagen stod bl a följande om ledungen: Thetta är nu
Rodrens utskylder: atte marker smör, lwar den sit brödt äter ok
örtug penning af hwarium bonde för Thingslama ok säx lispund
humble af hwarie skepslaghi, ok ena mark af hwarie ar ( = åra)
för ledungslama ( = ledungsavgift) af the hema sittiä .
I Norge infördes ledungen i mitten a v 900-talet. Hela landet
längs kusten indelades i skeppslag, och varje sådant skulle några
veckor årligen även i fredstid tillhandahålla kungen ett skepp med
manskap och utrustning. Inlandsbygderna, som slapp ledungen,
måste betala skatt. För bevakningstjänsten byggdes vårdkasar på
höga åsar. Snorre Sturlasson skriver, att på sj u dagar gick härbudet
från Lindesnes i söder till Hålagalands nordligaste tingslag. I Norge
höll sig ledungen till mitten av 1200-talet.
Aven i Danmark organiserades ledungen i mitten av 900-talet.
Alla, som bodde intill en halv mil från kusten, skulle på kungens
bud sända manskap, skepp, vapen och proviant. Jyllandslagens
stadgande om ledung började så här: "När ledung bjudes, skall var
och en - så många som är i ett hamnlag - fara i ledung, med
mindre man är så gammal eller så ung, att de ej är i stånd att
fara, eller det är kvinnor eller lärda män. Styresman skall skaffa
sig själv häst och brynja, och taga av varje hamnlag nio skäppor
råg, och varje styresman skall ha full utrustning och därtill ett
armborst och tre tolfter pilar och en man som kan skjuta därmed ,
om han inte själv kan skjuta, och varje hamnlagsbonde, som är på
skeppet, skall ha sköld och tre folkvapen: svärd, hjälm och spjut."
I mitten av 1100-talet började ledungsplikten att i fredstid avlösas
av skatter - bönderna föredrog dessa framför inställelsen bl a för
att jordbruket led när männen var borta.
Ledungen höll sig längst i Sverige. På 1200-talet började ledungsskyldigheten ersättas med avgifter, huvudsakligen in natura, men
att den i sin gamla form ännu år 1376 gä llde på sina håll framgår
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Hirdmännens herre
härklädnad föraktade,
smet brynjan på vallen
innan till hugg han tog.
Gladlynte kämpen
stod under guld h j ä lmen,
skulle landet värja.

Ett märsskepp, förande Erik den helige till Finland . Målning från 14 0C talet ,
i Osmo kyrka i Södermanland.

av en uppgift, att kung Albrekt det året lånade av Skärkinds k irad
i Ostergötland den snäcka, som häradet skulle utsända i hä t' lelse
bud om ledung kom.
De nordiska kungarnas inkomster utgjordes under fornti del huvudsakligen av kungsgårdarnas avkastning samt en viss andel i de
böter, som utdömdes på tingen . De ökade inkomster, som ku m ,u na
erhöll genom att de flesta häraderna i stället för att håll a l rigsskepp betalade en årlig skatt, var en av huvudförutsättninga r n för
den utveckling till en effektiv riksstyrelse, som ägde rum 1 nder
medeltidens första århundraden. Men den nya ordningen medf irde,
att ledungen råkade i förfall, och skeppsbristen var en av de förnämsta orsakerna till att Norden kom i sådant beroende av H a tsan .
Den danske kungen Harald Blåtand sände den ena flott an ~ fter
den andre mot den norske kungen Håkon den gode, som doc k ''inge
klarade sig tack vare ledungen. Till slut stupade han doc k i en
strid vid Stord (960), och hans hirdskald Oyvind, som sjäh var
med, ger i sin skildring av drabbningen en vacker bild av si n unge
kung, som kastade brynjan på vallen före striden:

När Harald Blåtand senare seglade upp i Kartegat och började
härja på norska kusten, kallade Håkon jarl skyndsamt ut ledungen.
Med 150 goda skepp seglade han mot den fientliga flottan och mötte den i Hjörungavåg. Här stod ett av de hårdaste och blodigaste
slag som de gamla sägnerna vet att omtala. Till en början såg det
ut som om danskarna sku ll e seg ra . Varken Håkons eller hans söners stora tapperhet tycktes uträtta något. Då gick jarlen i land,
offrade till asarna och avgav löften till dem, ja lät enl igt sagan till
och med offra sin sjuårige son för att vinna seger. När jarlen återkommit till sitt skepp fortsatte han striden, som slutade med en
fullkomlig seger för honom.
Knut den store, som var kung i både Danmark och England,
fordrade av den norske kungen Olav Haraidsson den del av Viken,
som efter Svalderslaget tillfallit Danmark. Olav Haraidsson slöt
då förbund med den svenske kungen An und Jakob, som förstod
faran i att ett av de nordiska ländern a blev så mäktigt att jämvikten i Norden störd es. Som svar på Knuts krav började de förbundna härja Danmarks kuster. Anund Jakobs ledungsflotta räknade då över 400 skepp. Så fort Knut, som mest uppehöll sig i
England, fick underrättelse om skövlingarna, drog han till Danmark
med en stor och på det präktigaste utru stad flotta. Medan Ola v
Tryggvessons berömda Ormen långe hade 34 par åror, hade Knuts
hövdingskepp inte mindre än 60 par, och framstammem huvud
glänste liksom Ormens av rikaste förgyllning. Den förenade norsksvenska led ungsflottan seglade längs skånekusten till Helgeåns myn ning, och där kom det till en blodig strid med Knuts stora flotta .
Drabbningen blev dock ej avgörande, och eftersom Knut inte vågade lev erera en ny, återvände han till England.
Knuts son Hardeknut hade vänskapligt avtalat med Olav Ha~aldssons son, Magnus den gode, att den som levde längst sk ulle
arva den andres rike. Hardeknut avled hastigt, oc h den 18-årige
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börjar dåna innan man kan se från det ena fartyget till det andra.
Nej , man kämpade manligen med svä rd, spjut, båge och kastvapen.
)vfagnus stod på sitt skepp bakom svärdkämparna i fören, men han
ryckte att det gick för långsamt och spra ng fram bland svärdkämt;,arna. '!-nför~rna på hans övriga skepp följde genast exemplet,
och Age Skjald d1ktade härom :
Strax de följde den hårde här-kunaens svärds-lek
från skepp till skepp det gick som :n rivande srrö:n.
Och snart fanns inte en man att se
i fören och däcket på Svens skepp.
Fartyg, avbilda t å dopfun ten i Löde rups kyrka .

Magnus seglade då med 70 långskepp till J y lland, där hans ståtliga flotta gjorde ett djupt intryck. Han utropades på Viborgs ting
till Danmarks kung, men Sven Estridsson, vilken såsom syster son
till Knut den store hade anspråk på den danska tronen, vän d sia
då till Anund Jakob, och eftersom denne ansåg, att det n u va~
Norge som hotade jämvikten i Norden, lovade han Sven sin ]. 1älp,
och ökade starkt sin ledung för att Magnus inte skulle v åga angripa Sverige. När han ansåg att ledungen blivit tillräckligt stark
sände han den under Svens befäl mot Magnus, när denne i verv in trade i Jylland, och den 18 december 1043 möttes de båda Flottorna i Ärhusbukten i en väldig drabbning.
Innan striden började, sammankallade Magnus sitt manskal och
förberedde det på en hård strid med Svens starka flotta: "Av el om
vi inte är så många i följe som fienden, så har vi dock vårt -~oda
gamla ryggstöd, där varest Gud och min fader Olav den l· d ige
bor, och fördenskull har vi förr v unnit seger, trots att vi haft
betydligt färre krigare än fienden. Förbered er därför på, a, t så
snart vi stöter samman, koppla skeppen och strida manligen '
Före ett sjöslag brukade framstammarna sammanbindas, s 1 att
var linj e bildade ett sammanhängande helt, och den viktigaste srriden fördes därför i framstammen, där de yppersta kämparna hade
sin plats. Innan den blodiga drabbningen begynte, lät Magnus och
Sven surra samman sina skepp på nämnda sätt. Det var inr..: ett
sådant sjöslag, som vi känner från vår egen tid , då kano!.erna

Skalden Odd Kikine sjöng om kastvapnens förödande kraft:
Var man bölja såg från hamn,
såg man den med lik i famn.
Vingar fick på hav i går
tunga, stora stenar,
vållade svåra underlivssår,
röjde däcken rena,
väckte böljans sång i dag
över strandat mannavrak.
Den blodiga striden slutade med seger för Magnus, och Sven flydde med den inte förstörda delen av ledungsflottan till Anund Jakob
1 Uppsala.
Fyra år senare avled Magnus den gode, och på dödsbädden gjorde han allvar av sin tanke att insätta Sven som dansk tronarvinge.
Trots detta gjorde hans efterträdare Harald Hårdråde anspråk
på Danmark, och fortsatte striden med Sven. Snorre Sturlasson berättar en lustig episod från dessa strider: När Harald kommit med
sin stora ledungsflotta till Randersfjorden, lät han bränna hövdingen
Torkel Göisas gård, och döttrarna fördes i länkar till skeppen som
straff för att de hånat dessa. De hade nämligen stått på stranden
och skrikit, att Haralds skepp "inte var större än att de kunde
hållas med ostar som ankare". Torkel måste utlösa sina döttrar
"med mycket gods".
Episoden visar, att det fanns gapiga slynor redan på den tiden,
rnen däremot var mindervärdeskomplex genom aga ett okänt be-
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grepp, för den förtörnade fadern gav tärnorna ett så rejält g, n1,
maldags kok stryk, att Grane Skald skadeglatt kvad:
Aldrig havde ude
i tyk ke Horn-skorven
de uvittige K vinder
Ojnene törre for Graad.

Litteratur
EN SLÄKT OCH DESS SKEPP. Maritimhistoriska
studier kring Tynderö-Gä v lesläkten Brodin 1535I96o . Av Olof Hasslöf (State ns sjöhistori ska mu se um .
Handlingar 1. Stockholm r96r.)
Att läsa företagsmonograf ier är ur historisk sy npunkt m:lngen g:lng föga upp muntrande. Ofta äro de l1istoriska avsnitten a lltför korta ell er alltför y tlig a och
inte baserad e p å hi sto risk forskning. Med någ ra rappa penndrag n å r författaren
fram ti ll mod ern tid, där tyngdpunkten i framställni nge n förlä gges. I värsta
fa ll äro så dan a arbeten rikligen " illu strerade" med fotogra fi er p å den se na ste
uppsättnin ge n direktörer. Kompletteras en så dan uppläggning med ett mer ell er
mi nd re framgångsrikt dolt reklam sy fte, ä r bottenläget i ge nren n ådd.
skeppsred a re Erik Brodin har lå tit utgiva ett a rbete om sin släkt och dess
skepp, författat av docenten Olof Hasslöf. Arbetet ä r historiskt uppla gt. D et
är full stä ndi gt fritt fr ån reklam. Det är strängt vetenskapligt. Det bygger p å
ett omfattande arkiva liskt material, framdraget ur offentl iga arki v och pri va ta
sam lin gar. Dokumentatio nen ä r tr yggad ge nom rikliga källhänvisningar, som
giva arbetet dess vete nskapliga tyngd, utan att för den sku ll tynga läsnin ge n .
Författaren använder nämligen ett av honom tidigare prövat tekniskt sett enkelt men ändock fullt til lfyllestvarande sätt att a ngiva, vilken kä ll a han i v arj e
enskilt fall stöder sig på. Obestyrkt "prat" h emfaller han aldrig år.
Boken handl a r om en släkt men den handlar framför allt om släktens ve rksamhet inom svensk sjöfart. Denna v erksam het kan t veklöst sägas v ara märkli g
i svensk sjöfa rtshi storia, ja i svensk föret agshi storia över hu vud taget. Generation efter ge nerat ion hämtar p å skiftande sätt sin bärgn in g i, på eller v id havet
- det är omöjligt att beg rän sa sig till blott en preposition, emedan ve rk samh ete n
varit så skiftand e.
Släkten h ar sitt ursprung i g:lrden Bryttmar i T ynderö socken, belägen vi d
kusten ett par mil norr om Sundsvall. G enom sek lerna ha människorn a i de ssa
kusttrakter äg na t sig åt jordbruk, fiske oc h ku stsegla tion. För en d el av släk ten bl evo stuga n oc h vattnen där h emma för trå nga . Två halv bröder sö kte sig
under 1770- talet ti ll Gä vle och antogo d ä r vid namnet Brodin, bildat efter
namnet p å fäd ern egå rden. Den ene ble v, ell er v äl snar a re förblev , fiskare, den
an dre sökte sig lä ngre bort från den eg na ku sten. Han ble v coop ve rdi e-capitain .
Redan den sen a re s son kom att f å ett v id a re ve rksa mhetsfält än f adern . Han
seg lade även han. Men han v ar fr amför a llt v erksam som skeppsbyggare oc h
skeppsred a re.
Und er n äs ta generatio n (Olof Augu st Brodin ) ut vecklades företa ge t till l:tt
sto rföretag. Varv srör else och skeppsre der i vo ro huvudnäringarna. Båda utv ec k-
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lades under en tid kännetecknad av stora förcindringar. Overgången från tr Och
segel till järn och maskiner präglade den förra; övergången frå n enman srederi
och partrederi t ill rederiaktiebola g den senare. Brytningstider h a sina möjli gh eter
inte min st att bringa mä nn iskor och för etag på fall. Men "0. A." gick ", vda:
nin gcn til l mötes på bred f ront" oc h han lycb dc s. Läsnin ge n av det par i :tv
boken, som ha ndlar om dett a sked e, är mycket hngsland e och läro ri le Eftn 50 111
"0. A." också va r politiskt verksam, få r fram stä llnin gen här en bredd och crr
djup , so m gör den intressa nt även ur re n t politiskt-histor i sk sy npu nkt.
Sonen och cftcrtrcida ren i fö retagets lednin g fortsatte verksamheten n 0111
skeppsrederi och varvsrö relse och fog ade i samve rkan med sina bröd er h:1 ni!l
bärgningsverks amheL Efter ha nd blev skepps rederi et dock den domin en ndc
faktorn och så smån in gom den end a. Den nuva rande genera ti o nen ägn ar sin <1
krafter he l t å t skepp srederi .
Den som lä ser Ha ss löfs bok få r en myc ket god inbli c k i ett familj efö ·c tag
och d ess må n gskiftan d e ve rk sam het . Men läsaren bjudes mera. Författarcr har
niim lige n icke beg ränsat sitt sy nfä lt ti ll blott oc h bart klan en Brodin. Brod narnas verksam het särtes konsekvent in i si n tid smil jö. H ärav följ e r, att sk ppsbygg nadsko nst, reder i-politik, livet ombord, företagssociolo gi, sjöfartspolit ik och
mycket a nnat bli behandlade i boken. Arbetet ä r också försett med värdt ·ulla
tabe ll er, skepp sli sta och karror be lysa nd e b rodinfa rt yge ns trader och anlöp n ngshamnar. Ett betyd a nde a n ta l fartygsritninga r ä ro myck et vä rdefulla, en edan
tillgå ngen på sådana i or igi nal inte ä r a ll tför övervä ld igande rik lig.
A v vad som ovan sagts to r de framgå, att det här prese nterade arbet•. t är
ägnat att giva sto rt utb yte för läsa re av olika intre sse ri ktningar. Men d t är
rrne bara for skare och spec ia li ster, so m ku nn a ha glädje av ett studium . Bo ke n
kan oc kså med st örsta utbyte lä sas so m ren av kopplin g av ve m so m hel st. som
har det rin gaste intresse för sjön . Det fotog rafiska illust ration sm ateri a l.' är
först kl ass igt oc h bidrage r t ill Iäsa nders njutning. Sm å finur li ga tec knin ga r ä ro
här och var insprängda och även de bidraga t ill t ri vsel.

Lennart R os Il.

THE ROAD PAST MANDALY.
Av John Masters.
(M ichael Joseph, London 1961)
Man skulle tycka att man sett t illlräckligt med bilder och filmer ocl !;ist
nog med böck er rörande det a ndra vä rld skriget vare sig det handlar om srridcr
till land s, till sjöss eller uppe i Ju ften. Men änd å inträffar det att man ka l' få i
sin hand e n bok med sk ildrin gar från kr-iget, som inte är lik någon ann an. En
så dan :1r Johan Masters THE ROAD PAST MANDAL Y, som på ett pc it ivr

sk il jer sig från allt vad man förut läst. Och trots dett a beskriver den
fasor oc h so ld atens hel vete i ett mördande klimat. Men så ä r också
·ocets
k~ n o
boken skri ven p å ett så fascinerande sätt att man omö jli gt kan släppa den.
för fa rta ren har tidigare sk ri vit o m sim fö rst a officers å r ute i I ndie n i sin
s nnerligen in t ressanta bok BUGLES AND A TlGER. Den boken lade man
i~te hell er ifrån sig i första taget och n ä r· nu Masters kom med en ny bok,
visste tnan p3. förh and att 1nan fått något av värde i sin hand.
I van l iga fall är det amiraler och ge nera ler so m i sin a kri gsminn en ger oss
kän nedom om kri g. I allmänhet blir det ofta torra beskrivnin ga r, äv en om dc
ur fackn1ann an1ässig syn punkt ofta kunn a vara av stort vi rdc. Den h:i r gången
är det en officer i mellangradern a , so m kan bli cka bå de uppåt och nedåt
varigenom han kan ge en klar bild a v bå d e krigets teori och den blod iga Ye rk ligheten på slaghltet. Genom Master s tjän stgö rin g, del s so m bataljonsadjut ant
vi d striderna i mellersta östern och se nare, efte r en ge nomgån ge n hård sta bsutbildning i norra Indien, som sta bschef och styrk ec hef i Burma, fick han en
god inblick i både operationernas ledande och utförande . Antingen satt lun
vid skrivbord ~ t i tältet eller också stred han bakom linjerna med fienden i
ryggen- osyn li g oc h listig. Alltid tänkande på sina sold ate rs bästa, var- Masters
..

5 ~t t

avg ud a d a v sina under lydande.
Det ä r ju st detta kam rats ka p i djun ge ln , so m är bokens Höga Visa . Det synes
mig som om man al dri g ti llförne i litte rature n mött beskrivningar p:'t kr igets
värsta avv igs ido r oc h samt idi gt kun nat få fram d et äkta och ena ståe nde kamratskap som ex isterade. Vad engelsmän oc h även a merikaner uträttade i k ampen mo t japa nerna i den heta drypande v:'t ta djungeln var bra gd er, oft ast
utförda i d et tysta som en n atu rli g sa k. Det v isa r vad männi skan kan åstadkomm a när ho n är som bäst.
Tack va r e en högt uppdri ve n förbindelsetjän st kund e sårade medelst flyg
snabb t tran sponeras bak åt. Amer ika n ska f lygplan med skickliga piloter, dj ä r va
in till bristningsgräns en e ller snarare "s törtningsgrä nsen", fö rsåg d e käm p ande
britterna och de fa ntasti ska gurkhas med am m un ition och li vsmed e l. Mycket
av d et så lun da nedkastade blev hängande oåt komligt uppe i trädkronorna , en
del bl ev kro ssat v id ned slaget, men det mesta fö ll t god jord och stridern a
kunde fo rt sä tta.
"Efter omän skli ga up poffrin ga r" skri v er Maste rs, " hade jag beo rd rat reträtt.
Slagna sömn gåen d e so ldater passerade (m ig), hä r tv å st rid sdu gli ga män, här två
som stödde en t redje med sönde rskjuten fot, se d an en ma n med h uvudskada,
-". En del had e både skjortor och
därefter ett ha lv dussin oskadade - byxor, en del hade ka nske end ast ett av pla ggen, a ndra inga a ll s. M å nga voro
helt uta n p ackn in g, den hade skjutits bort. Nu kom en gr upp med en officer
draga nde på en rretu m smörsare. J ag hade sä rskilt beo rd rat a t t dessa skulle
Överges - - - men denna mörsa rplu to n var besl u te n att behå ll a å tminstOn e
Ctt av sma vapen och jag avstod från a tt in gr ipa . Det r eg nade, det slutade att
regna. Un d er tio daga r ha d e in ge n a v oss märkt om det regnade e ll er inte
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el ler vetat om huru v id a v i vo ro våta eller torra, utom att der inv erk a , på
vå rt arbete , gevären bl evo hala och bösspiporna väste och å ngade. Vi
En soldat fr å n K ing' s Own haltade förbi, såg upp emot mi g och sade:
att
gjorde vå rt bästa, gjorde vi inre, sir? Jag kunde inre låta bli att tän k
ank laga mig sjä lv för att jag va r honom och han s kamrater ovärdig, jag ~ •nde
bara se problemen som dc kommo, ge sva r och h å lla mig va ken. " O m rn a11
Karbunk lar, malar ia, d ys, n eri
därtil l lägger sj ukdomar av a ll ehanda slag meningitis, lun ginflammation, tyfus, tyfoidfeber jämte alla slags skottskado , få;
man en ungefär lig bild av hur det kan vara när det är som värst. Det f e d•·as
starka nerve r, men som Ma sters säger, högst 90 daga r kan en man här 1 Ut
under dy lika strapatsrika djungelkrig. Det visade sig också att författar en sjäh·
till slut mås te bev il jas tjänstledighet på grund av absolut utmattn ing och , lutkörda n er ver.
För vå rt vidkommande med stora mi litä ra förba nd i Ko ngo, synes n eket
v a ra att hämt ,\, speciell t om djunge lkri g, i Masters br iljant skrivn a bok .

Ped.-o Ah/m, k.

LUFTKRIGET l MELLANEUROPA.
A v Hans Rumpf, Das war der Bambenkr ieg .

Gerhard Sralli ng Verlag 1961.
1907 å rs Haagkonv ent ion förbjud er att angripa oförsvarade städer, h ya r,
bos;ittningsom råd en ell er byggna der oc h detta oberoende av v ilka m ed el som
kommer rill användning. Efter för sta vä rld sk riget fa stslog 1922 års Washi• ~ t on 
ö verenskomm else följande: "Ett luftbombardemang med syfte att ter n isera
civ ilbefo lkningen eller förstöra privategendom, som inte ha r mili tär ka1 tär,
är förbjudet" . Som beka nt har ingen av fiendepartern a resp ekte rat des· bestämmelse r, och angreppet mot civ ilperso ner och icke-m ilitära ai1läggnin ga gick
så lå ngt, att man med rätta kan tala om tcrro ra ngrepp . Som randan mä l " ning
kan konstate ra s, att luftkriget började med brittiska bombares angrepp en 4
se ptember 1939 mot fartygsmå l framför Wilhc lmshaven, och att dc för st" döda
registrerades i den danska staden Esbjerg, där n ågra bomber av misst a ~ hade
fa llit. Der ege ntliga terrorkriget började den 10 maj 1940 med ett an grc •p på
Mönchen-G ladbach, där f yra personer omkom och bla nd dessa även " enge lsk kvinna.
Litteraturen om luftkri g är begränsad och man får det intrycket, a tt män·
ni skorn a accepte rat, att i krig inre ba ra sold ater och krigsviktiga mål ar ripes,
utan även kvinnor och barn, kyrkor och bosta dshus. E tt go tt bidrag til l lcnn~
f råga h ar lämnats av amerikanerna med ut giva ndet av en brett uppl agc offi111
ciell redogöre lse, The United States Strategic Bombin g Survey. Verket ä,, 5°

förfa ttaren framh~llcr, ofullständigt och ofta inte exakt, men av stort vä rd e
fö r bombkrigets historia i Mellaneuropa.
Mest lidande i detta krig blev Tysk land. Här presentera s någ ra siffror: unde r
krigets lopp kastades ned över Tyskland 1.350.000 ton bomber, d ärav 510.000
ton över städer. Tota lförl usterna i människoliv ka n inte fastställas. Man först år
förhållande, när man vet, att r ex offren s
detta - sy nbart obegripliga Dresden- den 14 febr 1945 va rierar uppskattå
p
angreppet
med
samband
i
l
ta
3 11
ningsvis mellan 30.000 och 300.000! Där man k an framlägga exakta siffror,
visa r det sig, att antalet offer bland barnen är sä rski lt stort. I Hamburg utgjorde barnen 19 Ofo av totalantal et omkomna, i Kassel och Kiel 20 °/o, i Freibu rg 19 °/o. Sammanlagt 3.600.000 bostäder förstördes.
Luftkriget mor T ysk land hade ett dubbelt må l : att krossa civilbefolkningen s
s
1110 ra l och att slå sö nder rustningsindustrin. I sin slutgiltiga form fixerade
dessa må l i Casablanca i januari 1943 samtidigt med kravet på Tysk lands ovillkorliga kapitu lation. Ble v dessa mål då uppnådda?
En amerikansk rapport (The Effects of Straregic Bombing on German Moral)
fasts lår helt sakligt, att fruktan och t error på intet särt står i relation till
vi lli gheten att kapitulera. Generalm a jor Fuller kon sta terar, att 61 städer med
va rdera mer än 100.000 invåna re och en totalbefolknin g p å 25 miljoner bom ba rderats. Fo lkets moral krossades dock inte. I boken f inner vi en del yttranden av enge lsmän, amerikanare, fransmän, austra liensare osv, som påvisar,
;Jtt genom terrorkriget varken befolkningens moral nedsatts eller krigers slut
på något sätt pås k yndats.
Tyskarnas motst å ndskraft är bl a av rent p sy kologiska sy npunkter intressant.
Deras mora l försvagade s inte, utan, so m undersökningarna bekräftat, förstärkres
tvä rtom genom bombangreppen. Tyskarna sade sig nämligen, art dera s städer
och. h us skulle restaureras och byggas upp igen fö:·st då Tyskland seg rat i kriget.
I motsatt fall skulle det inte finna s någ ra som helst utsikter att få det förstörda
reparerat igen . Vi vet idag, att dessa antagand en och denna fruktan va r felakt ig. Men i det ak tu ella ögonblicket var de fullt begripliga.
Bet räffande kra ssa ndet av indu st rin ble v denna v iktiga fr åga omedelbart efter
kapi tu lationen undersökt av de västallierades spec iella kommi ss ion er på ort och
ställ e. Resultaten är förb luffand e. Kulmen av kr igsproduktionen i Tyskland nåd des sommaren 1944! Författaren framlägger diagram och siffror, som härstam mar fr å n de allierades officiella och inofficiella källor, och därmed kan anses
som objektiva .
Va rmed kan man förklara dett a förvåna nsvärda faktum? Huv ud sak ligen väl
med det, att civilpersoner och bostad shus hade angrip its i luftoffensiven, och
dessa hade i v iss grad utgjort en skö ld för industrierna . Krigsproduktionen s
nervcentra drabbades för st i slutet av 1944, då amerikanerna systemat iskt började bomba nyc kelindu strierna (syntetiska drifrmedel, stål osv. ) och kommunika tionssystemet, främst järnv;igs nätet .

Oskar Angelus.
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HALLAND$ MUS EUMS ARS BOK 1961.
Hallands museums ~rsbok för 1961 har utkommit, trevligt redigerad och ·11ed
en lyckad komposition. Artiklarnas ämnesval och mångfald bör kunna til lfred sst älla olika kulturhistoriska och hembygdsv å rdande intresse n. En av uppsat s, rn 1
betitlad "F rå n slupen Twå Wändcr till barken Rolf" oc h förfatrad av ciYi l· k~~
nom K B Bjering, orienterar om beståndet av modeller och tavlor i d er på
Hallads muscum nyordnade sjöfartsavdelningcn.
Denna utställning bygger p å en omfattande samlin g förem å l till stö rre c le n
hopbragta under de senaste decenniern a av dr Salven, för övrigt en utom or dvn tlig pres tation. D ess kärna utgöres dock onekligen av en förnämlig san 111 :;
galjon sbild er , men dessa in går t yv ärr ej i ämnet för ovannämnda a rtikel.
Halmstad och dc ö vrig a halländsk a städerna bar ju p å handelssjöfart en s ' 1'1··
r å d e fina traditioner, inte minst i fr åga om scge lsjöfartcn. Skildringen rör " ~
huvudsakligen kring dc olika typ erna av segelfartyg och deras insatser i .o m
handel och sjöfart under 1800-talets se nare hälft och 1900-talc ts för sta dc cnnier . Författaren har dock e j lyckat s ge en översk~d li g bild a v ämnet, d t po sitionen saknar enligt min mening fasther och koncentration. Då mstrukri v ö ·e rb lick saknas, har man efter genomläsningen därför svårt att erinra si g d er
väsentliga i ämnet. Bästa behållningen ger dc sammanfattande tabelle r Jc h
förteckningar, som i nn eh å ller m era givande, koncisa upplysnin gar. Å andr a s la n
ligger ett gediget kä llstudium ti ll gr und fö r artikeln, vilket oc k så fram går ,w
dess utfö rligher och detaljrikedom.
De o lika ha ll a n dsstädernas betydelse som rede r iorter belyses m ed utgångs punkt f r ~n resp års skeppslistor. Förf konstatera r, att Halmsta d s roll som redcriort u n der nästan hela 1800-talct va r relativt b lygsam, dess glansperiod in öll
å ren 1895- 1920. skepps listorna omta lar dessutom, v ilka riggtyper som t el en
1869-1961 var vanligast berr Halmsrads segelfartyg. Det var jakten, sko nc ' en
och slupen under slutet av 1800-talet och un d e r 1900-talcr främst skon cr·c n,
som domi n erade. Författaren gör ett axplock bla n d segelskeppen och be r: • w r
om deras sjödugligher och deras inbördes tävlingsprestationer med glimta r · .\ n
det ofta h å rda l ive t ombord. En förteckning över de aktuella fartygen med h,·m ort i Halland upptar även resp redares och befälhavares namn.
Två ytterligare tabeller ger besked om d e halländska fartyg, som i m odc le r
eller tavlor finne s representerade p å Halland s museum. S ynd är, att betr äfhnd c
modellerna endast två av fartygen har Halmstad som hemort. Värre är dock,
att flertal et skeppstnodeller synes va ra s k hobbytnodeller. Det är inte bara så,
att fartygen inbördes är urarbetade i olika skalor, som förvir r ar den f~k u n 1gc
besökaren. Varje skepp för sig håller ofta inte skalan, för stora avvikel se r w ne s från d e rätta dimensionerna. Om man t ex okulärbesiktigar modell en ,1 v
skeppet "Wilmington", så tycker man nog, a rr den ej förtjänar d e beröm m.1nd c
superlativer, som författaren giver den. Der som först stöter ens öga ä r art
fartyget saknar en del av undervattenskroppen under vattenlinje n. Skro vet bör

unadär 1/ 3 ova n vattenlinjen och ca 2/ 3 under, på modellen synes för -

' 11 en. ursprlll:g l'1gen. byggrs e f ter JUte.
Om foartygsmoctc
ern Live rpool s nrmngar, sa skulle d tm enswnerna 1 verkl1ghcten va ra: langd
cltP~ fot, bredd 47.9 fot och djupgående 26.5 foL För att förbättra utseendet
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bor d c mo de Il ens v atten 1·m Je
. fl ytta s
proporttoner
l ·-få något sao ni r n·1n1ga
oc l i närheten av lastmärkeL En annan iögonfallande felakrighet är dimensioupP på fartygets rår. Speciellt synes märsrå rn a vara betydligt för korta. Med
t1erna
.
den höjd på nggen och ~en undervattenskropp, som modellen. bar, sk ull e
et inte kunna t segla langt utan att kantra. I den sa mman sta llcia t abellen
fart Yg
över fartygsmod ellerna saknas tyvärr helt uppgifter om den skala de by ggt s i.
jl.ven en ungefärlig uppskattning härav hade va nt av stort intresse.
Den omsorgsfulla förteckning en över museets målningar med fartygsmoti v
representerar ett omfattande arbete . Bek lagligtvi s är de t stora flertal et tavlor
_ vilket förf även fr a mhåller massprodukter och sy nnerligen ster eotypa,
varför de sä llan besitter något konstnärligt värde. Ett museum kan omöjligen
ställa ut ett större antal dylika i svit, de slår då fullständigt ihjäl vara ndra
och form li gen skriker ut sitt mindervärde.
En utfö rl ig källförteckning redovisas, som ka n va ra til l n ytta och glädje
för den so m är intresserad av h a n delssjöfarten s historia .
d ra n det" vara omvänL
'~!la

h.

Yngve Johansson.

OM KR IGFORINGENS FORFALL
"The Conduct of War 1789-1961"
Av Major-Ge neral

JF

C Fuller

Ey re and Spottiswoode, London 1961.
"Der f in ns många handböcker om krig och fastein pg på in tet sätt ä r n ågon
älskare av officiella läroböcker, så k om det för mig när jag skrivit denna bok ,
att der fin ns gott ut r ymme för en som borde toppa listan nämligen "krigs
fö rand e". Den sku ll e vara skrivc•1 både för po li tiker och krigare och införa s
sorn obligatorisk läsning. Den kunde med fördel uppdelas i två avs n itt: "Hur
krig bör föras" och "Hur krig i n te bör föras"; och för den se nare delen finnes
- som d en n a bok kommer att visa - ett överflöd av stoff."
Så skriver generalmajo ren J F C F u ller i inledningen till sin bok "The Conduct of War 1789-1961" och det ger i ett nötskal .h ans syftemål med denna
:- arr ånyo påvisa med vilken ringa visdom krig ha förts och freder slutits
1
Europ a särskilt under det 20 :e å rhundradet.
Fuller har nu som militärskribe n t varit verksam i mer än ett kvart s sekei
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och det me sta av vad han producerat har varit djuplodande oc h v:l '~ 'ltl i
Han bö rjad e mell an världskrigen med speku lati oner om strid svag nsta k ik.
beakta des föga i hans heml and, i Frankrike och i R yssland , men desto era ~i
Hitlcrtyskland, som senare genom Guderian s strid svag nsdiv isioner i p t ktik~ n
skulle v isa hur rätt han haft.
Han s kanske tyngst v ägand e bok är " The Second World War", son utkolll
reda n 194 8. Fuller förfäktar här sy npunkter som helt avviker från der under
och närma st efter kri ge t dominerande nästan devota glorifi er in gen av C urchiJt
oc h Roo seve lt. Han påv isar med tyngd och i ett märgfullt sp rå k de Ö<' csdigr,
mi ssta g som begicks i strategien, i politike n gentemot Sovjet och kan sk e ~ ä rski lr
v id fred ss lutet. M yc ket av detta kommer igen i den nu utgivna bok e n
Under de första å ren av 1950-talet ägn ade sig Fuller å t en bokserie ka ll ad
'Th e deci sive Barrl es of the Western World", som började utkomm a 195 Den.
n:~. exe mpel sa mling av strider fr å n Torm es lii t ill andra vä rld skri get ä kvan.
titativt imponerand e men utan Fullers v anliga t yngd i analys och sy tes.
Med de n se naste bok en har Fu ller åte rgå tt till ämnet för "The Seco n' World
War". Aspekterna ha fö rdjupats ge nom en ti llbakab li ck ge nom 1800-tal ts krig
ä nd a till Napoleons härtåg, och för sk ildrin ge n av a ndra vä rld skrige ts .> crsonli ghctc r ha r Fuller utnyttjat memoarverk fr å n 1950- ta let såsom Alanbrool' "The
Turn of Tid e" (1957) och den amer ikanska "Wedermeyer R eports" (1 9 l ).
Det ledande tem a t i Fullers bok är kriget s och politiken s successi v;. förfall
ge nom ökad vå ld samhet oc h min ska nd e mora l och et ik . Det 30-å ri ga krit t hade
va rit totalt och lisradkommit fruktanSYärd förröd elsc i Europa. R ed a n medan
detta kri g pli gick be gy nte emellertid en reaktion mot anarkin och gr ) m lm~n
ge nom Hu go Grotiu s, va rs bok "De Jure Belli ac Pacis" lad e grund e, till en
internation ell rätt , oc h den på byggdes av Thoma s Hobbes (1588-1 6 i) och
Em merich dc Vartel (1714-1761 ). Häri ge nom kom krigen und er 1700- 1let an
a v dc e n vä ldi ga mona rkerna föra s efter vissa regler oc h med beg ränsa d medel
oc h må l, va r vid fienden trots kri gstill stå ndet a lltjämt kund e betraktas >e h be-

g

ha ndla s so m en män sklig jämlike.
D enna krigföringens etik jämför Fuller med den primiti va stam m< 1s förhå ll ande till medlemm en och yttervä rlden . Där till ämpas helt sk ilda reglr -. Inom
sta mm e n gä lle r rätt visa, hederl ighet, hän syn , sannin g med a n d et mo t dc ' utom·
stående är förtjän stfullt att döda, plundra, bedra ga. För stenå lderns m nniskor
va r int e kriget en affä r för ett få tal ut va ld a, det var e n upp gift för va q · v u x e~
man. Kr iget s syfte va r att död a a lla fientli ga män och för a bort kvi n ,o r ocn
ba rn d v s kri ge t va r totalt. D etta tillstå nd har å teruppstå tt i vå ra da ga genom
att v ap en uppfunnits, som gör det omöjligt a t t skilj a på kriga nd e oc h ~ i vilb~
folkni ng - sla kt a nd et ä r nu tOtalt. I den mod e rn a demokr a tien är <e n dnva nde krafte n inga lunda kärl ek ti ll and ra utan hat mot a ll a utanför s 1mmen,
sekte n, p a rtiet eller nationen.
Det ä r hå rda ord, men med m yc ken sann1ng i. F uller sö ker i sin b< ' hisrD"
ri skt visa hur man kommit d ä rhän.

pet för sta stora steget bon fr å n det begränsade. kri get togs ge nom ;ranska
. lutionen oc h de därpli fölpnd e Napo leon ska kngen. Napoleon s armecr var
rev afo lkuppbåd med tidig a re oanade resurse r av folk oc h besjälat med revolu ctt ärt patos och nationali sm. Det va r inte längre fråga om små manövrerand e
' en masse " . S varet k om sa
' en " Jcvec
t iOil'
keshärar utan nu blev d et en f o Jk arme,
R yss land och Preussen, som
fienderna
yr ' ningom ge nom samma å tgärder från
~~~; 111 anad e fo lk et till kamp med a ll a medel äve n v id sid an a v den reguljära
0

3

nnens strid.
~ l sa mband med Napo leo nkrigen behand lar Fu ller rätt utförligt C lau sew itz och
"Me n av Clausew itz alla missta g va r det största att han
anfo··r som slutord:
,Jidrig fattade a tt kri gets ve rkliga må l är />"ed oc h inte sege>"."
Många ha se nare begått sa mm a misstag särsk ilt i samba nd med dc t vå se naste vä rld skrige n, vilke t Fuller sen are med skärpa p åvisar som ett av skä le n
cil l dagen s prekära politiska situ atio n .
En und err ubrik till bok en lyder: " A st ud y of t he import of th e F rench, industria l, and Russian rev olutions on war a nd its conduct". När Fuller så ledes
har beh a ndl at den fr a nska re volutionens inflytand e på kri gförin gen övergår han
ci ll den indu stri ell a revolutionen med Marx, E ngels, " D et kommunisti ska mani feste t" och den g rye nd e d y rkan av maskinen oc h materiali smen. Där skymtar
också Watt, F ulton och John Ericsson inn an h an komm er fram till det ameri kanska inbördeskriget, där han kon staterar moralisk urartning i krigförin ge n .
Detta gä ller sä rsk ilt Sherman s fältt åg i Georgia , vi lket geno m härjnin gar förd es
lika mycket mot civ ilbefolknin ge n so m mot dc vä pnad e styrkorna. Barbari ska
principer hade få tt göra å te rinträd e i kriget.
Efter att ha berört Moltkcs och Fochs in sa tse r beträffande stabe r och doktrin
samt den intressa nte pol ske författaren Bloch, som sö kte bev isa a tt kri g a v
eko nomisk a skäl och p å g rund av vapnens fulländning blivit oanvändbart som
po liti skt med el, kommer F uller öve r till 1800- talcts kapplöpning efte r koloni e r,
ItoeFkriget sa mt de fran sk-tys ka motsät tnin gar som utgjorde grund en för "Armageddon" - det för sta vä rldskri get.
Fuller ägn a r ett kapitel å t för sta vä rld skri gets blodig a ställnin gs kri g oc h dc
fHänga för sö ke n att lisradkomm a en mera rörlig och effe kti v kri gföring. Han
fonsätter med en utförli g ana lys av Lenin och den r yska revo lution en samt
Sovjets revo lutionära kri gförin g. Denna föres inten si vast under militä r fred:
"Alla Sovjets fredsför slag avse skapande elle r stärk a nd e av förvirring i fien dens led. Ytli gt sett för efa ll er "fred lig sam levnad" utomordentli gt fr edligt, men
tolka t enligt de n sovjeti ska termino log in innebär det a tt leva intill ett läckand e
fat fullt av syr a oc h medför successiv sönderfrätnin g. Kort oc h go tt, dessa
fredsförslag är sönd rin ge ns äpplen som i och m ell an na tionerna åstadkomm er
slitnin gar och oe nigh et. "
Som inl ed nin g till det kansk e t yngst väga nd e kapitl et: " Led a nd et av andra
vä rld skriget" behandlar Fuller " Det 20- å ri ga v apen st illestå nd et". Han bö rjar
ll1ed Versa illes freden - e n karta gisk fred - , oc h här figurera Wil so n, C lemen -
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ceau, Llo yd George och Churchill so m seg ra •·e med iullständig oför m ; " J
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. 1·•g f re d . D et bl.mda hatet hos C lem enc ea u och C hurcl.
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W. 1 sons var s ramman e oc 1 opra ' riska idealism och Lloyd Geor ge s d tli '
gtve nh et för vä ljarm assurn as hä mndl ys tn a d res ulte rade i att, enli gt J\ i ·oJ;er.
19 av Wilsons välmenande 23 vill ko r för fred flag rant övertr,iddes. Fui~'l,
citerar v idare en överste Hoffm a n Nickerson, sotll sk ri vit fö ljande m, k be,
o mdön1e:
a r,,
a tt den vär sta sam lin s av hi sto•·iskt kinda autokrate r - säg l\ er
l-re.
liogabalus, Caesar Bor gia och Ludvig XV - sku lle om d e ställts infö,· J uro "

av . 1919 i alla fall ha. kLllll;ar mönstra tillräcklig kollektiv intelligen s () '• s~;,
v liJa for att kunna gora nagot av det. "
Och ändå var d et inte - enligt samme Nickcrson vare sig Wil so 1• Cleme ncea u eller Llo yd George som va r orsaken till eländet; det va r en hs tcrisk
och oansva ri g massdcmok:·ar i, som slagit ut i full blom under kriger.
Så så ddes i Versailles en drakså d d som fick skördas genom det andr a i rldskriget. I sin skild rin g av detta riktar sig Fullers kritik koncentrerat mor C hu rchill och Roosev e lt . Bå das hatiskhet och fixa id e om seger till varje p m och
ov illkorlig underkastel se oc h särskilt Roosev e lt s a lldeles onödiga efrer gi enhet
för ryssarna resulterade i ett nytt k aos i Europ a med slavern a vid Elb c
" För USA och Storbritannien blev frukt erna av Normandieslaget till s,,. J 01115 .
äpplen, som föll till aska så snart de plockats. Hitler och h::tns legi on er s·oro
t illintetgjorda och i d eras stä lle stod Stalin med sina asiatiska horder. E···1 ed,111
"Seger - seger till v:1rj e pri s" hade va ri t de Västallierades krigsm ål o.h dj
de insisterat p å a tt detta skulle vara Hitlers nederlag , ruin och tillint et göra nde,
hade Stalin, den skick li ge realisten, v ars staregi kontinuerligt håll it jäm n steg
med politiken, kunn a t tvinga sin me ssianska kult p å Estl::tnd, Lettland , Lir a uen ,
en del av Finland, Polen, östra och mellersta Tyskland, en tredjed e l a\· '1 srcr·
r ik e, Jugoslavien , U n gern, Rumänien och Bulgarien. \'Vien, Prag oc h Berlir, Eu·
ropas ryggrad, var han s, och med undantag a v At hen gä lld e detsam m a Yarje
huvudstad i Oste urop a . Ry ss lands västfront had e flyttat s fram fr ån Pn p<"t trä<·
ken till Thiirin gen, en sträck a på 750 miles, och, liksom p å Karl den :) rares
t id stod slave rn a vid E lb e och Böhmerwald. Europas histori a ha de ullar s
ett u sen å r tillb a k a."
Så sk r ev Fuller 1956 i "The De cisive Banl es of the Western Wor ld
han c iterar sig själv.

och

Här sk a ll nu inte mera ordas om Fullers kritiska oc h tillsynes väl do k nne n·
ter ::t d e kommentarer till strategien och politiken under andra världskriget }lan
gör ett mäkti gt oc h övertyga nd e intr yc k även om m::t n ä r m edveten om , t det
kan f innas en d el arg umen t till försvar . Fuller vä nd e r sä llan på medal jer ura r
håller sig konsekvent till att a n a lyser a des s baksida .
Från skildrin gen av det andra världskriget må ytte rligare två ann i't relateras. Det först::t gä ll e r den spansk e utrikesmini st ern Jordana s svar t l•l Sir
S::tmuel H oa re i febr 1943 p å ra l om dc a lliera de s kri gsmå l:

''Om h ändelse rn a utveckla sig i framt id en som de gjort hittills skulle det b li
, Jand, som sku ll e tränga djupt in p å ryskt te rri torium. Och ni fråga d å:
55
R) detta sku lle händ::t, v ilk et är d å den större faran inte bara för kontinenten
on' ,, även fii,· England själv; ett Tyskland ej totalt besegrat och med rillräckuta
.
sty rka för att kunna tjäna som en ba rri är mot kommunismen '!le r ett sovjetise rat Tysk land, som förvisso skulle förse Ryssland med det styr~eri!lskott - som sku lle möjliggöra ett v;-t lde utan tidigare motstycke fr ån
f\tbnte n t ill Stilla Havet. - - - Om T ysk l::tn d inte ex isterade skull e euro ·
eerna bli tvungna att uppfinn::t de t - - - " .
p Det saknade s således inte v::t rn::tnd e röster.
Fuller komm e r t ill slut fr ::t m till fredens problem och berör där Krustjev s
oförsonlig a k::t ll a krig ("V i ska ll beg ra va Er 1" ), terrorbalansen och problem et
J(ina. Vid behandlingen av teknologiens inflytande på Sovjets sociala förh å llan den citera r lun Fitzro y Maclean som jäm för det nu var::t nde tillståndet i Sovjet
med det Viktorianska England under d en första fasen av d en indu stri ella revoLutionen i d en stubb a industrialiseringen, d en plötsli ga ekonomiska ex pan sionen och upp kom ste n av en vä lb ä rga d borga rkla ss bunden vid eg n a etablerad e

r·

in tressen .
"Men", skr i ve r h::tn, "invänder läsaren, är inte alla dess::t v:-t rder::tde personer
kommunister? Tro d e int e på vä rldsrevo lution en? Naturligtvis. De är komm unister p å samma sätt som v iktorianern a va r kristna. D e bc v ist::t kommunistisk a
partiets möten och föredra g om Marxi sm-Leninism på r egelbundna tider p å
precis samma s;itt som viktori::t nerna bevistade gudstjänst på söndagar. D c tro
på världsre vol utionen lika oreflekterat som viktorianerna trodde p å Kristi å t erkomst. Och d e tillämpa marxistiska princip er i pri va t::t li vet i samma ut sträckning som v iktori ::tncrna tillämpade Bergspre dik an."
"Om dett a är rikti gt" kommenterar F uller "och m::t n h a r ingen anledning art betvivla det , så är d et uppenbart att teknologien förva ndlar den
revolut ionära M a rxi smen till en återuppstånden borgerlighet. Medan Vä stern s
naQioner ut vec klas bort från priv::tt för etagsamhet mo t statsdrift ut vec kla s Sovjet från statskontroll till fri a re social ordning. Kommer dess::t bå d a röre lse r a tt
konvergera eller kommer dc a tt bekämp a va ra ndr a till död s?"
Ja, i det Li ge den uppenbarligen föga insiktsfull a politiken under och efter
världskri ge n har fört den v:i st li ga vä rld en ä r de tta bo k stav li gen en liv sfr åg::t.
Fullers "The Conduct of War 1789-1961" är en mäkti g och väse ntli g bok .
0111 den av l1onom inl ednin gsv is för es lag na läroboken inte komm er till st å n d
så är denn a en hö gst förträfflig er sätt ning som läsning inte bar::t för politik er
och militärer utan för alla tänkande människor som önska skaffa sig en bakgrund för bedömn ing a v dagens ödesdigra p oli ti ska verk li g bet.

Magnus Hamma r.
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SKÄRGARDSKRIGEN 1719
Av Docent Erik Jo nson.
Rabcn oc h Sjö gren, Stockholm 1961
PosthunH ut g i ve n samt sa mman ställd av Dori s Jon son.

Ry ss härjningarna p å O stkusten somma ren 1719 är ett dy stert histori sk t minne
som ä nnu st å r levande för många av in vå narna i Clc hem sökta traktern a . l ocenr
J onson ha r sö kt skildra spelet bakom kulisserna genom a tt sätta in d et h isto.
riska epi soden i ett stö rre samman hang. Vissa partier av boken är rent n ·H ilisti ska v ilket bidrager ti ll a tt göra skildrin ge n m ycket leva nde. Författare hade
som seg lare gr undliga kun skaper om Stockholms skä rg å rd och som vete ·> kapsman var han väl bevandrad i dess hi sto ri a. Hans noggranna ortsangive lse torde
göra läs nin ge n sä rskilt intressant för oss sjöofficerare som ge nom v åt tj~ n sr
blivit väl förtrogna med den na del a v vå rt land.
D en mi li tärpoliti ska situ ationen vå rvi nte rn 1719 va r i stort följ a nd e [ 110•
ve mber föregåe nde å r hade sve nsk-ryska fredsförhand lin ga r ägt rum på ii. land
under vi lk a den svenske kon un gens befu llmäktigade ombud hade va ri t t iherre
Görtz. Det visa d e sig att tsar Peter va r beredd att betala ett högt p is för
tillfart srätte n till Ostcrsjön och inte var främma nd e för ta nk en att m c,r milicnsb
tära maktmedel stö dj a en sve nsk expans ion väster ut för a tt kompen sera
la nd avträde lse r i öster. Med Karl XII :s död och den n ya svenska n , imens
snabba lik v id erin g av Görtz fö rsvan n tv å a v förutsättnin ga rna för det ta w enskryska samgående. E n tredje förutsättning hängde samman med hert i)' Karl
Fredr ik a v Halstein-Gottorps möjli gheter att eftert r äda sin morbror på ronen.
Enligt strä n gt hemligh å lln a svensk-ryska planer skulle nämli gen herti gc ' efter
sitt trontillträde äkta tsar Peters dotter Anna. Tronföljdsfrågan avgjord e emellertid till Ulrika E leonora oc h hennes gemå ls, Fredrik av Hessen, förm ån något
som i avsevärd grad k y ld e ner atmosfären v id dc o va nnämnda freds f,· hJ nd-

lingarna.
Att den sve nska riksled nin ge n var vä l medveten om d etta förh å ll and < fra mgå r a v d e militära omdispositioner som gjordes under vå ren. Huvud d e ,·n ar
flottan koncentrerad es ti ll Stockholms skärgå rd lik so m så m yc ket t n ' P cirka 8.000 ma n - so m med hän syn till d en rå d a nd e hun ge rsnöden ku 1 le un·
derh å llas inom d e uppländ ska och söderm a nländ ska ku sto mrå dena. Ch c n för
Stockholm ses kadern, v iceamiral Evert T a ube, placera d e ut fartyg i ArJ , ,]maF uru sund s- oc h Sandhamn slede rna samt sä nde en fre ga tt för spaning i 5 tndska
skärgå rd e n. Huvuddelen av linjeskepp en base ra de s i Vaxholm för hu vu ll p dcns
omedelbara sk y dd .
Den r ys ka utsjöflottan va r ö verlä gse n d c sve nska sjöstrid skraft er, s< n ,-ar
gripbara för operationer i norra O stcr sjön. Det dan ska hot et mot land et södra

. omöjliggjorde nä mligen en y t te rli gare uttunn in g av Karl skro na cs kade rn .
arna förfogade dess utom ö ver e n i dessa farvatten h elt ny fartygstyp, gaRYss till ett antal av om krin g 150. D essa för skärgårdskrig lämpade roddfar..
.
.
.
Jiiren,
hade m gen motsva n ghet 1 d en sve nska fl otta n. Den r yska ga Jarflottan
tYg därför att n å betydande framg å ngar i den stort upplagda ku sth ä rjnin gsko:ation som had e t ill m å l a t t tv in ga Sverige till fr ed .
oppen 11 juli löpte en avdelnin g ga lärer in vid Arholma och däreft er fö ljd e
landstignin gar och härjnin ga r sla g i slag fr å n Oregrund i norr till No rrköpin g
. söder. De ryska ga lärerna kunde p g a sin rörligh et oc h ringa djupgåe nde
~ndv ika st rid med d c i infartslede rn a pl ace rad e sve nska fartygen oc h av stod
från land stig nin gar så fort dc r å k ade p å allvarligt motstå nd . I mitten av auousti gjordes emellertid ett försök att nå hu v ud stade n ge nom att v ia Ba gge n:räket gå runt Waxholm ss pärrcn. Vid Stäket möttes sex tu se n landsatta r yska grenadj ärer dock av sju hundra man ur Södermanla nd s rege m ente. Den av Karl XII
införda typen för infa nterianfall utfördes här för sista gå ngen. Karo lin e rn a
•ick på smal front fr a m so m en jättelik hackelsemaskin mot den ry ska centern ,
bröt allt ordnat motstånd oc h v räkte dä refter ryssarna i sjön.
I slutet av a ugu st i lämnade den r yska galärflottan skä rgå rden med kurs p å
Åland lämnande efter sig en svå rt sköv lad kust. D en upp ställda må lsä ttningen ,
enligt v ilken Sverige genom denna operatio n skulle tvingas till en fred som
inneburit ett frånträdand e av hel a F inland, uppn å dde s eme llertid inre. Den
militärpolitiska situat ionen ändrades också under höst en bl a genom en engelsk
eskaders a nkomst ti ll O stcrsjön .
N . H.

Je Ial
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Notiser från nar och fjärran

Storbritan n i en

Hangarfartyg .
Från officiellt håll har man dementerat möjli gheten att två hangarfarty g
50.000 ton skulle ingå i nybyggnadsplanern a för budgetå ret 1962~ 1963.
fra mrid a hangarfart yg torde_ i stä llet bli på cirka 25.000 ton och kunna ta
både konvennonclla och ve mkalt startande flygplan. Ett beslut om anskaffning
~v dylika hangarfart yg är avhängigt av de resultat som man n år i försöks verksamheten med vert ikalt startande flygplan.

Sammanställda vid Marinens Pressdeta!j .
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USA

H anga>·fartyg.
Salemo Bay, AKV-70, har sålts till en spansk firma för skrotnin g.
Marine News. Febru a r i 1962.

Marine News. Februari 1962.

K>·yssare .
jagare.

Nfiami, CL-89, är till sa lu för skrotning.
Marine News. Janu a ri 1962.

Jagare.

Camperdow n, Finistere, Saintes , Solebay och Chaplet har fallit för å lders strecket och gå_r till skrotning.
Marine News. Februari 1962.

Befälstecknet hissades på robotbest yckade
28 / 10 1961.

SelLers,

DDG-11,

i

Boston

den

Marine News. Janu ar i 1962.
Eskortjagarna Albert T Harris, DE-447 , Coates, DE-685 , Delong, D E-'>84 och
Thaddeus Parker, DE-369 h ar rustats och ingått i Atlantflottan. Dc bc·m an nas
a v reservperson al.

Fregatter.
St Brides Bay lämnade Singapore i november 1961 för att återvända till England för första och sista gången på sexton år. Fregatten kom till Portsmouth
i decemb er och tillfördes reservflottan i avvaktan på skrotning. Hon byggdes
under kriget och lämnade Eng land direkt från byggnadsvarvet för oav bruten
tjänst (4.979 dagar) i Mellersta och Fjärran Ostern.
Marine News. Feb ru a ri 1962.

Marine News. Janu ar i 1962.

Goldsborough, DDG-20, har nyligen sjösatts i Seattle, Washington. h.obotjagaren är den tredje i USA :s flotta som bär detta namn.
Our Navy. Februa ri 1962.

M insvepa re.
Ruddy, MSF-380, som överlämnades ti ll Peru i november 1960, h. döpts
om till Galvez .
Shoveler, MSF-382, so m överlämnades tili Peru vid samma tillfälle , l>c ter nu
Deiz Canseco.
Marine News. Februa ri 1962.

Handelsfartyg.
För första gå ngen sattes N!S Savannahs reaktor i drift ombord den 21 /12
1961. För dc fortsatta försöken har fartyget a v säkerhetsskäl f! ytt.,ts frå n
byggnadsvarvet i New York till Yorktown, Virginia. Härifrån göres korrarr
provturer till sjöss. Om ca tre månader börjar de slutliga långtidsprov cn, vilka
kommer att pågå till slutet av 1963. Enligt underhandsuppgifter har ca ktorn
med kontrollanordningar hittills fungerat utomordentligt väl.
Missiles and Rockets . Februa r i !962-

Dido av Leander-klassen, döptes vid en ceremoni den 21 / 12 1961 men dim man förhindrad e själva sjös;"ittn ingen. Den ägde rum dagen därpå.
Marine News. Februari 1962.

Ubåtar.
Opossum, som är den elfte av Oberon-klassen, kölso·;-icktes den 21 / 12 1961.
Marine News. Februari 1962.

Sovjetunionen

Baser m m.
En sovjetisk örlogsbas skall upprättas 1 Egypten. I gengäld kommer Egypten
att få örlogsfartyg och annan militär materiel från Sov jet.
Marine News. Februari 1962.
Västtyskland

Torpedbåtar.
Strahl sjösattes den 10 januari i Porchester, Storbritannien. Systerfartyget
Pfeil so m nu håller på att färdigställas p å samma varv är typfartyg för klassen,
som i mycket liknar den brittiska Brave-klassen. Pfeil är det första örlogsfartyg
15
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so m byggts för en ty sk flott a i Storbritanni en se dan 1883. Type n har tn Bri stol
Sidd ley Proteus gasturbinmo torer.
The Navy. Febru ar i

Jagare.

162.

Norge

Nar·v ik ha r sil lrs till en dansk och Trondheim ti ll en belgisk skrot fir m.
Marine N ews. Febru a ri

(,2.

Portugal

Fregatter.
Alfonso De Albuquerque sä nktes den 18/ 12 1962 av indiskt fl yg i sa• rband
med det indi ska a nfa llet mot Goa.
Marin e News . Fe bru ari l 62.

Fregatter och Minsvepare.

Argentina

Brittisk a varv har f:'itt beställnin ga r fr å n Argentina på fyra freg at
ar
Leander-kla ss och sex ku stmin sv epare av Ton-klass. Sammanlagd a vär u t a •
1
beställninga rna är omkring 20 miljoner pund. Vad beträffar örlogsfa n ,, är
Argentina "st amkund" hos Storbritanni en . Endast v id två tillfällen h a r man
beställt örlogsfartyg v id andra än brittiska va r v.
The N a vy. Feb ru ari 1Y62.

Allmänt .

Finland

Vid må nadsskiftet januari-feb ruari besökte en finländsk delegatio n nder
ledning av försvarsmini ster Björkenheim Sovjet för att förhandla om ink< ) av
vissa krigsmaterie l. Som ett resultat av underhandli ngarna har Fin lands re· ·· ring
begärt ett anslag på ca 12 miljarder mark för inköp av bl a fl ygplan, p . risaroch artillerimate riel sa mt fartygsdiese lmotorer. I försvarsm ini steriets
terst
lakoniska kommunik e utsä ges inte vilken fartygstyp som skall förses me d lessa
motorer, men man kan kan ske antaga att det är fr åga om ett fo rtsatt byg 111dc
av mkb av Nuoli-klasse n.
En del uppköp och förhandlinga r ha ägt rum även i Sc hweiz oc h E n t nd.
Det kan nämna s att försvarsbudg eten för 1962 ge nom nu före slagna köp ommer att betydligt överstiga 40 miljarder mark, d v s i svensk va luta m
in
700 miljoner kr. Detta är visserligen in gen stor summa jämfört med t ' dc
sve nsk a för sva rsutgifterna, men dock den stö rsta som ans lagits i Fin lan d fr cr
kriget, och utgör som sådan en glädjande tecken.
Uusi Suomi, 4 och 8 febr l (. 2.

s·östridskrafternas organisation.
1

.. man bläddrar ige nom Finlands Sratskalcndc r 1962 finn e r man att en
]'!ar · ·ation ä<>t rum inom sjöstrid skrafterna. I Sratska lendern 1961 a ngavs
organls
b
. f
of\l
b
d av kommendör stab två fl ottst a ti o ne r oc l1 H e 1smg
ors resp.
de ssa esto
'
'
att
k d
N u har de båd a eskadrarna samm a nslagits till en en het me d
"bo es a rar .
o fl
·1·
A
.
·
1·
recknm
ge n L a1vasto
rppu e (= F iorteska de rn ). Denna besrå r, a v tva
. . otn Jer:_
be
fl ·1·
Hyvönen) och Motorkanon barsflomlJcn (kom.
ivi' sve par om Jen (kont · kapt
' ·
.
1 111
Klenb erg). Florteskade rn s stab är förlagd till Åbo, sjösrnd skrafrernas stab
kapt. l . '1 1· till Hclsin<>fors. D etta inn ebär närm ast en åte rgå ng nll 1930- raler s
om 1lttJ s
"
..
·
fl
Fl
s h' ll det dao samt li<>a
farty " var samma n forda
1 Ku st otta n. ottan s
för a an I ' " "
n
o
de
r fortfarande under Åbo flottstation.
ly
l
sko a

skolfartyg.
. , .. dsk fo" rh a ndlin <>sdelc •>a tion under kommod o r Pirhanen reste i början
En f 1n a n
b
b
.
· k f
· r'll London för a tt förhandla om inköp av en bntns
regatt a v
b
f
av e ruan 1
· h
k
~a -klass, som kund e a nvända s som skolfartyg till dess d et pl a nera d e ~n
cms ~.a
~ et är färdi gstä ll t (se Notiser, TiS okt 1961 ). Förhandhng sobjektet ar
ny ygg
p L k B
(l 580 t 19 kn 4-102 6-40), och man avser att
fregatten
or oc
ay
.
'
'
' ...
..
.
.
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